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    ส่วนที่ ๑ส่วนที่ ๑  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
 1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล   

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม  จัดตั้งเมื่อวันที่ 23  กุมภาพันธ์  พ .ศ. 2540  เป็น
องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก และได้ปรับขนาดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลระดับกลาง เมื่อวั นที่ 23  
เมษายน  2551  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอแวงใหญ่บนถนนสายหลักของกรมทางหลวง คือ ถนนสายชนบท 
– กุดรู ช่วงระหว่าง กม.ที่ 20 – 21 ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านคอนฉิมพัฒนา ตำบล  คอนฉิม  อำเภอแวงใหญ่  
จังหวัดขอนแก่น  ระยะห่างจากอำเภอแวงใหญ่ 3 กม. ห่างจากจังหวัดขอนแก่น  75  กม. และห่างจาก
กรุงเทพมหานคร  375    มีเนื้อที่ 44. 20  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  27,625  ไร่  

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม  อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น 
 

 

  
 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น   
เป็นที่ราบสูง บางส่วนเป็นเนินเตี้ย ดินร่วนปนทรายและบางส่วนเป็นดินเค็ม 
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 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจำฤดูกาล 2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศ
เย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้าปกคลุมประเทศไทยตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือน
กุมภาพันธ์ ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ทำให้มีอากาศหนาวเย็นและแห้งทั่วไป ส่วนมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ที่พัดพามวลอากาศขึ้นจากทะเลและมหาสมุทรเข้าปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน (ประมาณ
กลางเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม แต่อาจประมาณเดือนตุลาคม) ทำให้มีฝนตกชุกท่ัวไป 
  ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แต่อาจ
เกิด (ช่วงฝนทิ้ง) ซึ่งอาจนานประมาณ 1 – 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน
ในเดือนกรกฎาคม แต่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 
900 มิลลิเมตร 
  ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนาน
ราว 1 – 2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศ
เย็น หรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ 15 องศา 

 1.4  ลักษณะของดิน 
 ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายและบางส่วนเป็นดินเค็ม  

2. ด้านการเมือง / การปกครอง 
  2.1 เขตการปกครอง 

ทิศเหนือ  จดตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น  
ทิศใต้ จด  ตำบลใหม่นาเพียง  อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น 
ทิศตะวันออก  จดตำบลหัวทุ่ง  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ทิศตะวันตก   จดตำบลโนนสะอาด  อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น                    

ตำบลคอนฉิม แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน  ได้แก่ 
 

ลำดับที ่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

บ้านคอนฉิม  หมู่ที่ 1 
บ้านโนนใหญ่  หมู่ที่ 2 
บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่ 3 
บ้านดงบงั  หมู่ที่  4 
บ้านป่าแดง  หมู่ที่  5 
บ้านดอนโจด  หมู่ที่  6 
บ้านโคกสว่าง  หมู่ที่  7 
บ้านโนนเก่าน้อย  หมู่ที่  8 
บ้านคอนฉิมพฒันา  หมู่ที่  9 

นายบุญทัด  ชารีวงษ ์
นายถนอม  นาราษฎร์ 
นายพรชยั  มานาง 
นายประมวล  วอนนอก 
นางสมจิตร  สร้อยไข 
นายประยงค์  วรไทยสง 
นายวลิัย  สีหาเสน 
นายบุญเรือง  ปลัดกอง 
นายวลิัย  ทองเล็ก 
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2.2 การเลือกตั้ง 
   องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
คอนฉิม ทั้งเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเป็น 1 เขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
จำนวน  9  เขตเลือกตั้ง ดังนี้ 

   เขตเลือกตั้งที่ 1    บ้านคอนฉิม         หมู่ที่ 1 
   เขตเลือกตั้งที ่2    บ้านโนนใหญ่        หมู่ที่ 2 
   เขตเลือกตั้งที่ 3    บ้านโนนสวรรค์     หมู่ที่ 3 
   เขตเลือกตั้งที่ 4    บ้านดงบัง            หมู่ที่ 4 
   เขตเลือกตั้งที่ 5    บ้านป่าแดง          หมู่ที่ 5 
   เขตเลือกตั้งที่ 6    บ้านดอนโจด        หมู่ที่ 6 
   เขตเลือกตั้งที่ 7    บ้านโคกสว่าง        หมู่ที่ 7 
   เขตเลือกตั้งที่ 8    บ้านโนนเก่าน้อย    หมู่ที่ 8 
   เขตเลือกตั้งที่ 9    บ้านคอนฉิมพัฒนา  หมู่ที่ 9 
   จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ข้อมูลจากการเลือกตั้งครั้งล่าสุด
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556 
   -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   3,568 คน 
   -  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 2,886 คน 

   จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ข้อมูลจากการเลือกตั้งครั้ง
ล่าสุดเม่ือวันที่ 20 ตุลาคม 2556 

   -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   3,568 คน 
   -  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 2,885 คน 
   
   องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เป็นหน่วยราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล
และมีโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย 2 ฝ่าย คือ 

1.ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม  มีคณะผู้บริหาร จำนวน 4 คน ทำหน้าที่
บริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามมติ ข้อบังคับ และแผนพัฒนาตำบล ดังนี้ 

 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 

1 นายสมบัติ  ชำกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
2 นายวาสนา  แวมประชา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
3 นายสุขสันต์  บาลี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
4 นายบุญเรือง  ปลัดกอง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
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2. ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม  มีฐานะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ มีสมาชิกที่มาจาก
การเลือกตั้งหมู่บ้านละ 2 คน ตำบลคอนฉิม มี 9 หมู่บ้าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
จำนวน 18 คน ดังนี้ 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 

1 -ลาออก- สมาชิกสภา อบต.คอนฉิม หมู่ที่ 1  
2 นายสุเทพ  โคตรมณี สมาชิกสภา อบต.คอนฉิม หมู่ที่ 1 
3 นายยุ  กะลาม สมาชิกสภา อบต.คอนฉิม หมู่ที่ 2 
4 -ลาออก- สมาชิกสภา อบต.คอนฉิม หมู่ที่ 2 
5 นายบุญเฮียง  โคตรมณี สมาชิกสภา อบต.คอนฉิม หมู่ที่ 3 
6 นางสาวพรชนก  ขัวโคตร สมาชิกสภา อบต.คอนฉิม หมู่ที่ 3 
7 นายประวิทย์  เขตชมภู สมาชิกสภา อบต.คอนฉิม หมู่ที่ 4 
8 นางฉวีวรรณ  วิลัยวรรณ์ สมาชิกสภา อบต.คอนฉิม หมู่ที่ 4 
9 นายทองมี  เกิดเดช สมาชิกสภา อบต.คอนฉิม หมู่ที่ 5 

10 -ลาออก- สมาชิกสภา อบต.คอนฉิม หมู่ที่ 5  
11 -ลาออก- สมาชิกสภา อบต.คอนฉิม หมู่ที่ 6 
12 -ลาออก- สมาชิกสภา อบต.คอนฉิม หมู่ที่ 6 
13 นายช่วง  กรมนคร สมาชิกสภา อบต.คอนฉิม หมู่ที่ 7 
14 นางสายทิพย์  ลามา สมาชิกสภา อบต.คอนฉิม หมู่ที่ 7 
15 นายวิวัฒน์  จันทะภา สมาชิกสภา อบต.คอนฉิม หมู่ที่ 8/ เลขานุการสภาฯ 
16 -ลาออก- สมาชิกสภา อบต.คอนฉิม หมู่ที่ 8 
17 นายสง่า  เงินไธสง สมาชิกสภา อบต.คอนฉิม หมู่ที่ 9 
18 นายทวีสิทธิ์  พุ้ยน้อย สมาชิกสภา อบต.คอนฉิม หมู่ที่ 9 / ประธานสภาฯ 

 

3.  ประชากร 

 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต) 

หมู่ท่ี 
2560 2561 2562 2563 2564 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1 343 329 672 343 329 672 343 329 672 345 326 671 346 325 671 
2 346 355 690 346 355 690 346 355 690 348 359 707 346 353 699 
3 127 143 282 127 143 282 127 143 282 124 131 253 122 131 253 
4 300 327 630 300 327 630 300 327 630 295 322 671 291 320 611 
5 155 148 294 155 148 294 155 148 294 159 161 320 155 158 313 
6 348 352 687 348 352 687 348 352 687 351 341 692 345 340 685 
7 186 176 362 186 176 362 186 176 362 187 186 373 184 187 371 
8 155 151 316 155 151 316 155 151 316 155 148 303 161 151 312 
9 355 400 760 355 400 760 355 400 760 347 406 753 349 407 756 

รวม 2,315 2,377 4,693 2,315 2,377 4,693 2,315 2,377 4,693 2,311 2,380 4,743 2,299 2,372 4,671 

ที่มา : สถิติประชากรและบ้าน ผู้พิมพ์รายงาน น.ส. ณัธกานต์ ไร่ขาม พิมพ์วันที่ 11 มีนาคม 2564 
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 3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 

 

จำนวนประชากร ชาย หญิง หมายเหตุ 

จำนวนประชากรเยาวชน 462 462 อายุต่ำกว่า 18 ป ี

จำนวนประชากร 1,411 1,370 อายุ 18 – 60 ป ี

จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 430 541 อายุมากกว่า 60 ป ี

รวม 2,303 2,373 ทั้งสิ้น 4,676 คน 

ที่มา : สถิติประชากรแยกรายอายุ พิมพ์วันที่ 12 มีนาคม 2564 

 ข้อมูลจำนวนครัวเรือนย้อนหลัง 5 ปี ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 2560 2561 2562 2563 2564 

1 บ้านคอนฉิม 139 149 151 154 155 
2 บ้านโนนใหญ ่ 147 153 153 156 156 
3 บ้านโนนสวรรค ์ 63 67 70 70 70 
4 บ้านดงบัง 153 156 159 161 162 
5 บ้านป่าแดง 70 72 74 78 78 
6 บ้านดอนโจด 150 155 155 161 161 
7 บ้านโคกสว่าง 81 86 87 91 93 
8 บ้านโนนเก่าน้อย 68 74 75 75 77 
9 บ้านคอนฉิมพัฒนา 221 240 241 244 245 

รวมท้ังสิ้น 1,052 1,092 1,152 1,190 1,197 

       ที่มา : สถิติประชากรและบ้าน ผู้พิมพ์รายงาน น.ส. ณัธกานต์ ไร่ขาม พิมพ์วันที่ 11 มีนาคม 2564 

 
4.  สภาพทางสังคม 
 4.1  การศึกษา 
 

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน ที่ตั้ง หมายเหตุ 
1 โรงเรียนบ้านคอนฉิม บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ 9 โรงเรียนขยายโอกาส 
2 โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ บ้านดงบัง  หมู่ที่ 4  
3 โรงเรียนบ้านป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง บ้านป่าแดง  หมู่ที่ 5  
4 โรงเรียนบ้านดอนโจดโนนเก่าน้อยโคก

สว่างวิทยา 
บ้านดอนโจด  หมู่ที่ 6 โรงเรียนขยายโอกาส 

5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลัฎฐิวัน บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ 9  
6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนโจด บ้านดอนโจด  หมู่ที่ 6  
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 4.2  สาธารณสุข 

 1. โรงพยาบาลของรัฐขนาด 30 เตียง     จำนวน   1  แห่ง 
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลจำนวน  1  แห่ง 
 3.  สถานพยาบาลเอกชน                      จำนวน   -  แห่ง 
 4.  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                    จำนวน   -  แห่ง 
 5.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชมุชน           จำนวน   9  แห่ง 
 6.  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน  95 คน 
 7.  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ   จำนวน            100    เปอร์เซ็นต ์

 
 4.3  อาชญากรรม 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมย
ทรัพย์สินประชาชน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว คือติดตั้งกล้องวงจร
ปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบประจำคือการทะเลาะ
วิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี มหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่าง
มาก การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตนประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ 
ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก
ตำรวจ อปพร. เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง องค์การบริหารส่วนตำบลต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้ 
  - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน    จำนวน 88 นาย 
 
 4.4  ยาเสพติด 
  ปัญหายาเสพติดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม พบว่าในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลคอนฉิมมีผู้ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่า
ได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำประชาชน หน่วยงานทางราชการและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ช่วยกัน
สอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น 
เช่น การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแสการฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ ก็
เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดย
ตลอด 
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ข้อมูลผู้เสพยาเสพติดในตำบลคอนฉิม 

 

ลำดับที ่ ชื่อหมู่บ้าน ปี 2560 
จำนวนคน (คน) 

ปี 2561 
จำนวนคน (คน) 

1 บ้านคอนฉิม 1 1 
2 บ้านโนนใหญ่ - - 
3 บ้านโนนสวรรค์ - - 
4 บ้านดงบัง 1 2 
5 บ้านป่าแดง - - 
6 บ้านดอนโจด 1 1 
7 บ้านโคกสว่าง - 1 
8 บ้านโนนเก่าน้อย - 1 
9 บ้านคอนฉิมพัฒนา - - 

รวม 3 6 
 
 4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 

1. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3. ประสานการทำบัตรผู้พิการ 

 จำนวนผู้ที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 

 

รายการ ปี 2562 (คน) ปี 2563 (คน) ปี 2564 (คน) 

ผู้สูงอายุทีได้รับเบี้ยยังชีพ 925 976 1,003 

ผู้พิการทีได้รับเบี้ยยังชีพ 151 165 169 

ผู้ป่วยเอดส์ทีได้รับเบี้ยยังชีพ 4 4 4 
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5.  ระบบบริการพื้นฐาน 

 5.1  การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ำ, ทางราง ฯลฯ) 
 1. ถนนสายหลัก สายชนบท – กุดรู    จำนวน  1 สาย 

2. ถนนสายรอง     จำนวน  3 สาย   คือ 
สายที่ 1  สายทางแยกเข้าบ้านคอนฉิม – บ้านกุดหมากเห็บ ต.โนนสะอาด ระยะทาง 15 

กม. สภาพเป็นถนนลาดยางและถนนลูกรัง 
สายที่ 2  สายแยกเข้าบ้านโนนสวรรค์ , ดงบัง - บ้านหนองทุ่ม ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล และ  

บ้านถลุงเหล็ก ตำบลใหม่นาเพียง ระยะทาง 9 กม. สภาพถนนลาดยาง 
สายที่ 3  สายแยกเข้าบ้านโนนใหญ่, ป่าแดง – บ้านท่าเยี่ยม ตำบลใหม่นาเพียง ระยะทาง       

7 กม. สภาพเป็นถนนคอนกรีต ถนนลาดยางและถนนลูกรัง 

 5.2  การไฟฟ้า 
  ใช้ ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอแวงใหญ่  ทั่ วถึงทุกหมู่บ้ านทุกครัวเรือน                  

ทั้ง 9  หมู่บ้าน  ประมาณ 1,165  ครัวเรือน 

 5.3  การประปา 
  1. ใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาคอำเภอชนบท  ได้แก่  หมู่ที่ 1, 2, 9  
  2. ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน (บาดาล/ผิวดิน)   ได้แก่  หมู่ที่ 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 5.4  โทรศัพท์  

 - โทรศัพท์มือถือ    ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารทุกครัวเรือน 

5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 - บริการไปรษณีย์แวงใหญ่ ให้บริการเวลา 08.00 น. – 16.00 น. ในวันจันทร์ – เสาร ์ 
(วันเสาร์ครึ่ง) หยุดวันอาทิตย์ 
 - บริการบริษัทเอกชน  
 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 

 6.1  การเกษตร 

  ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนี้ 
1. อาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว อ้อย มันสำปะหลัง เป็นต้น 
2. อาชีพเลี้ยงสัตว์  เช่น โค กระบือ ไก่ สุกร เป็นต้น 
3. อาชีพรับจ้าง 
4. อาชีพค้าขาย 
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6.2  การประมง 

  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ไม่การประกอบอาชีพด้านการประมง   

6.3  การปศุสัตว์ 

  เป็นการประกอบการในลักษณะการเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การ
เลี้ยง เป็ด โค กระบือ สุกร 

 6.4  การบริการ 

  โรงแรม  - แห่ง 
  ร้านอาหาร 9  แห่ง 
  โรงภาพยนตร์ - แห่ง 
  สถานีขนส่ง - แห่ง 
  ร้านเกมส์ - แห่ง 
 
 6.5  การท่องเที่ยว 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ ได้ส่งเสริมการจัดงาน
ประเพณีต่างๆ การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

 6.6  อุตสาหกรรม 

  - โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  จำนวน   1 แห่ง 
  (โรงงานผลิตข้าวแตนน้ำสมุนไพรของกลุ่มแม่บ้านบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 7 ) 

 6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  -  กลุ่มออมทรัพย์      จำนวน  9 กลุ่ม 
  -  กลุ่มสตรีแม่บ้าน   จำนวน  9  กลุ่ม 
  -  กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน   จำนวน  9  กลุ่ม 
  -  กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน (กลุ่มอาชีพ) จำนวน          47 กลุ่ม 

 6.8  แรงงาน 

  จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่าในตำบลคอนฉิม ประชากรที่มีอายุ 15 – 60 ปี อยู่ในวัย    
ใช้แรงงาน ร้อยละ 95 เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ 73 ซึ่งสูงกว่ามาก แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ำกว่า
ระดับจังหวัด โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง 25 – 50 ป ี บางส่วนไปรับจ้างทำงาน
นอกพ้ืนที่ รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพ้ืนที่เมืองที่มี
โรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ 
เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้  
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 7.1 การนับถือศาสนา 
  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 99 เนื่องจากเป็นศาสนาที่บรรพบุรุษ
นับถือสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
  วัด  9 แห่ง 
  สำนักสงฆ์ 3 แห่ง 
  
 7.2  ประเพณีและงานประจำปี 

  “ฮีตสิบสองคลองสิบสี่” เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ชาวอีสานปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึ ง
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเป็นชาติเก่าแก่และเจริญรุ่งเรือง เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
  “ฮีตสิบสอง” หมายถึง ประเพณีที่ภาคอีสานปฏิบัติกันมาในโอกาสต่างๆ ทั้งสิบสองเดือนเป็น
การผสมผสานพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผี และพิธีกรรมทางการเกษตร เข้ากับพิธีกรรมทางพุทธศาสนา 
นักปราชญ์โบราณได้วางฮีตสิบสอง ไว้ดังนี้ 
  เดือนอ้าย   บุญเข้ากรรม   เดือนยี่    บุญคุณลาน 
  เดือนสาม   บุญข้าวจี่   เดือนสี่    บุญเผวด 
  เดือนห้า   บุญสงกรานต์   เดือนหก   บุญบั้งไฟ 
  เดือนเจ็ด   บุญซำฮะ   เดือนแปด   บุญเข้าพรรษา 
  เดอืนเก้า   บุญเข้าประดับดิน  เดือนสิบ   บุญข้าวสาก 
  เดือนสิบเอ็ด   บุญออกพรรษา   เดือนสิบสอง   บุญกฐิน 
 
 7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างาที่ชาวบ้านคิดขึ้นได้เอง
และนำมาใช้ในการแก้ปัญหา เป็นเทคนิควิธีเป็นองค์ความรู้ของชาวบ้าน ทั้งทางกว้างและทางลึกที่ชาวบ้าน
คิดเอง ทำเอง โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการดำเนินชีวิตในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย 
ความเหมือนกันของภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ เป็นองค์ความรู้ และเทคนิคที่นำมาใช้ในการ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจ ซึ่งได้สืบทอดและเชื่อมโยงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
  ภาษาถิ่น ประชากรส่วนใหญ่ในเขตตำบลคอนฉิม ร้อยละ 95  พูดภาษาอีสาน 

 7.4  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  ประชาส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ผลิตของใช้ พ้ืนเมืองขึ้นใช้ใน
ครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำหน่ายบ้าง  
   เช่น   -  การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
    -  การทอผ้า ผ้าไหม ผ้าฝ้าย 
    -  การทอเสื่อจากต้นกก 
    -  การจักสานไม้ไผ่ 
    -  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย     
                                -  การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ได้แก่ การผลิตข้าวแตนน้ำสมุนไพรของ
กลุ่มแม่บ้านโคกสว่าง 
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ  
 8.1  น้ำ  

 แหล่งน้ำตามธรรมชาติ 
 -  ลำน้ำ / ลำห้วย  จำนวน  4  แห่ง  ได้แก่  
  1. ลำห้วยหนองเอ่ียน 
  2. ลำห้วยขี้นาค 
  3. ลำห้วยแก 
  4. ลำห้วยเสือเขี้ยว 
 

 -  บึง / หนองและอ่ืนๆ  จำนวน  10  แห่ง  ได้แก่  
  1. หนองสามเหลี่ยม  บ้านคอนฉิม  หมู่ที่ 1    เนื้อที่ประมาณ  3 ไร่ 
  2. หนองข่า  บ้านคอนฉิม             หมู่ที่ 1   เนื้อที่ประมาณ  4 ไร่ 
  3. หนองไผ่ล้อม  บ้านดงบัง          หมู่ที่ 4   เนื้อที่ประมาณ  8 ไร่ 
  4. หนองแดง  บ้านป่าแดง            หมู่ที่ 5   เนื้อที่ประมาณ  9 ไร่ 
  5. ฝายน้ำวังหิน  บ้านป่าแดง        หมู่ที่  5   เนื้อที่ประมาณ  11 ไร่ 
  6. หนองโสกกะทิ  บ้านดอนโจด     หมู่ที่ 6   เนื้อที่ประมาณ 13 ไร่ 
  7. หนองไส้ไก่  บ้านดอนโจด         หมู่ที่ 6   เนื้อที่ประมาณ  200 ไร่ 
  8. หนองสะแบง  บ้านโคกสว่าง      หมู่ที่ 7   เนื้อที่ประมาณ  200 ไร่ 
  9. หนองเอ้ียง  บ้านโนนเก่าน้อย     หมู่ที่ 8   เนื้อที่ประมาณ  12 ไร่ 
  10. หนองไผ่  บ้านโนนเก่าน้อย      หมู่ที่ 8   เนื้อที่ประมาณ  4 ไร่  

  แหล่งน้ำที่สร้างข้ึน 

   1. ฝายน้ำล้น       จำนวน  5  แห่ง 
   2. บ่อน้ำตื้น          จำนวน  2 แห่ง 
   3. บ่อโยก           จำนวน           9  แห่ง 

  8.2  ป่าไม้ 
  ทรัพยากรป่าไม้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมเป็นป่าสาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน
ต่าง ๆ เช่น บ้านป่าแดง, บ้านดอนโจด, บ้านโคกสว่าง ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ป่าอยู่ในภาวะเสื่อมโทรมจากการบุก
รุกทำลายป่าเพื่อเป็นพื้นที่ทำการเกษตร  

8.3  ภูเขา 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมไม่มีภูเขา เพราะพ้ืนที่ส่วนใหญ่ที่เป็นที่ราบลุ่ม 

 8.4  ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม  
  ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก เป็นที่นาไร่
สวน  ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามลำดับ และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่
บางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ำใต้ดินก็เค็ม  หรือไม่ก็เป็นน้ำกร่อย  ไม่สามารถที่จะนำน้ำจากใต้ดินมาใช้ในการ
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อุปโภค - บริโภคได้ ต้องอาศัยน้ำดิบจากแหล่งอ่ืน  และน้ำฝน น้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำ
ใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่
ส่วนมากเป็นของประชาชน เอกชน โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของสาธารณะรวมทั้ง
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ   

 
************************************ 
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ส่วนที่  2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี 
 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี โดยมุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี ของประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุม
คณะกรรมกรรจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)     
สรุปย่อได้  ดังนี้ 
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๑. ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัด

ทายุทธศาสตร์ชาติ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานในระยะที่  ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) 
และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป  เพ่ือจัดทำร่าง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูป
ประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ  (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ดำเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติระยะ ๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยได้มีการนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ 
นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณานำข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็น
ข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้นำเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  
๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการดำเนินการขั้นต่อไป  คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติจะนำเสนอร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่
จะนำเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกำหนด
ทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้
นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับ
กระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่
ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 
๒. สาระสำคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติทำให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้าง
เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่  “พ่ึงพา
อุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่
มากขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม
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และระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรราย
ย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
และบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เอง
ภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการ
เป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์
ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิด
ภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ 
และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผัน
ผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการ
บริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทาง
เศรษฐกิจขยายเพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่
สามารถลดลงก็จะยิ่งทำให้ความเหลื่อมล้ำทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากข้ึน 
ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มีนัยสำคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์   
ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและ
รวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคนำไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอำนาจทางเศรษฐกิจโลก
เคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยสำคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี     
๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ         
เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการดำเนิน
มาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อ
เศรษฐกิจฟื้นตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น  ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้
ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง  เช่นที่ เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะ
เป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปี
ข้ างหน้ ามีแนวโน้มที่ จะขยายตัวต่ ำกว่ าเฉลี่ ย ร้อยละ  ๕ .๑  ในช่วง  ๕  ปีก่อนวิกฤติ เศรษฐกิจโลก             
(๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับ
ศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยใน
ระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยง
สาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและ
เสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

ในด้านความม่ันคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญจากการปรับดุลอำนาจของ
สหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นใน
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เอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผลทำให้บรรยากาศด้านความม่ันคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะ
ผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและ
พหุภาคีเป็นองค์ประกอบสำคัญในการกำหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการดำรงชีวิตของคนและทำให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่  
รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทย
จะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้  เงื่อนไขการผลิตและ
การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสี
เขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนสำคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากร
ต่างๆ รวมทั้งน้ำมัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม  จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิต
พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจำกัดและความเสี่ยงสำคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้
เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้
จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ  ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการคลัง    
ที่สำคัญ สำหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวี
ความรุนแรงมากข้ึนนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การดำรงชีวิต การผลิตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มี
ความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจำนวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่ อเนื่อง 
ตามมาด้วยการมีข้อกำหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ และความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาค
ธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

สำหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันทำให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลำดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปาน
กลางมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่         
ปี ๒๕๕๓ และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการ
ผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการ
สามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยาน
ยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้าน
สุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น  ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน    
๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามลำดับจากร้อยละ    
๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา 
บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการ
เข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามลำดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความ
เป็นสากลมากข้ึน ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไก
และช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก 
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รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยทำให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ  ไปสู่ระดับสากลก็มี                  
ความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผล
ให้ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน  ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหาร
จัดการที่ดีอันได้แก่ การดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดี
ขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่กำหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้น
และฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงใน
เรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับ
กลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศ
ของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
จุดอ่อนสำคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลำดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยัง
ต่ำและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง 
ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ำ ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ำ ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็น
แรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูง
กว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นสำคัญ  ฐานการผลิต
เกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ำ โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่า
ยังมีน้อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย สำหรับการดำเนินงานและการ
บริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดำเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาด
ความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ำ ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็น             
วงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่าย
ที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็น
สำคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ำและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก  รวมทั้งปัญหาในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สำคัญ 
ได้แก ่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมี
นัยยะที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ กำลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อ
จากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อม
ความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ำในมิติต่างๆ  ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคี
สมานฉันท์ในสังคม ข้อจำกัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจำเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการ
ทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิด
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ และที่สำคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอ
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ของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ทำให้จำเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหาร
ราชการที่ด ี

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว  
จะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแส
โลกาภิวัฒน์เข้มข้นข้ึน เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน 
องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดย
ที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยง
และข้อจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น 
กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากข้ึนทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน 
และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมี
การบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงใน
เชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อ
จากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับ
ให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ำ และปัญหาความเหลื่อมล้ำจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอ
เสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคต
การพัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิด
ทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลก
และรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น จำเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่าง
รอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ  เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว  สามารถรับมือกับ
ความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้าง
ประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน 
และการเรียนรู้ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็น
เอกภาพมีการจัดลำดับความสำคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา
นั้นๆ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว  เพ่ือกำหนด
วิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือ
ต่อการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้
ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้
อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของ
ประเทศ จะนำไปสู่การกำหนดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศท่ีชัดเจนและได้รับการยอมรับ
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ร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน
การพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การดำเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคต
ของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความสำคัญกับนโยบาย
พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง  
ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ  ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเป็นการกำหนดให้ฝ่ายบริหารมี
ความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทย
จาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็น
ระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก
ยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของ
ประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ 
ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การกำหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้
สามารถนาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพา
ประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ 
ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัย
คุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ 
กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสำคัญในเวทีโลก 
สามารถดำรงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมี
ความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติกาลัง
ดำเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุ
ร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทย
ทุกคนต้องมุ่งดำเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ
ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกำลังอำนาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ 
การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ  สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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๒.๒ วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขต
อำนาจรัฐ การดำรงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความม่ันคงทางพลังงาน
และอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน  ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จำเป็น

จะต้องมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว  และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
ภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือ
ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความ
เข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน  เอกชน 
ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน      
มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็น
ธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย      
๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ    
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยมีสาระสำคัญของแต่ละ
ยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ
และช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก  รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
ประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑ ) การเสริมสร้างความมั่ นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
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(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ

พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ การสร้าง
ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้ง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อัน
ได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และ
การบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ
สร้างความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่ เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม 
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการ
ยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาค
บริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป  รวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทำการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม  โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้า
มาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
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(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ  เพ่ิมบทบาทของไทยใน
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้
เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย  ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัว
ที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบัน

ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 

๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
เร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคงด้านน้ำ รวมทั้งมี
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  
และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ เน้นการปรับ

ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่
เหมาะสม 

(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและ

หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่  ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้
ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ  ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้
ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยจะได้มีการกำหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์
ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
และบูรณาการ 

 
๒.๕ ปัจจัยความสำเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 

๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกำหนด
เป้าหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถ
ถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงาน
ปฏิบัติได ้และมีการกำหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้ง
กรอบกฎหมายด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะกำหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมี
ความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 
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๒ .๕ .๓ กลไกสู่การปฏิบัติ  มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทา
ยุทธศาสตร์ การนำไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกำกับดูแล บริหารจัดการ
และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  
สามารถกำหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุด
ลงและการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้
กำหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว  

ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลคอนฉิม  มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ องค์การบริหาร
ส่วนตำบล จึงได้จัดทำแผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ซึ่งมีทั้งหมด  
๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

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

จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคม
ผู้ สู งอายุ  การเกิดภัยธรรมชาติที่ รุนแรง  ประกอบกับสภาวการณ์ ด้ านต่ างๆ  ทั้ งเศรษฐกิจ  สั งคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน  เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นต้น ทำให้การ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ จึงจำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สำคัญ ดังนี้  
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 (๑) การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 (๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
 (๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
 (๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 
 

๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑  สามปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-
๒๕๔๑) จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ใน
ปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้
ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ใน
ระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน  โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 
๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ำกว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ำกว่า
ระดับที่จะทำให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร  โดยสาเหตุที่สำคัญ
ประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – 
๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะ
พบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี  ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ 
ต่ำกว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการ
แข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ
มากขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ 
เป็นร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้
และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุน
ต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้
เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น  จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศ
รายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและ
บริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ทำให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่
การชะลอตัวของกำลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของกำลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า  ประกอบกับ
ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถใน
การแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ  
๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ำทำให้ขาดพลังใน
การขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง  ซึ่งต้องอาศัยการ
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ผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม
ในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา 
และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการ
พัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม 
ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการ
ลงทุนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการ
แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการ
บริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสอง
ครั้งในปี ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพ
ของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ท่ีแข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียง
กันอย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออำนวยต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น  
โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ 
ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นจากผลของการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการ
ใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะ
ต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก  เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลาง
ระหว่างประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและ
ความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World 
Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่  ๓๑ จาก ๑๔๔ 
ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for Management Development) ได้จัด
อันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นนำ ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบ
ธุรกิจประจ้าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งดำเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทย
ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับ
การยกระดับดีขึ้น จากการผนึกกำลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และ
เชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มี
รายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่  ๔๗ และด้าน
เทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศท่ีจัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามลำดับใน
ปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
ต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้าน
การวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณ
ร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น 
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สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ 
ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามลำดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้าน
การวิจัยและพัฒนามีจ้านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว 
ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบ
การขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกใน
เขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุก
ตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและ
ยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ำและมีข้อจำกัด ยังไม่สามารถ 
พัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้  ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจำกัดต่อการทำธุรกิจใหม่
และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่
ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการดำเนิน
ธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย  แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
 (๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการ

ตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ 
เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

 (๒) กำลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอ
เรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป 
กำลังแรงงานของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ 
และร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี 
๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ำกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และกำลัง
แรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ำกว่า นอกจากนี้ กำลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย 
ซึ่งมีจำนวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความสำคัญกับการมี
ครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

 (๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ  ผู้สูงอายุมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นจาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การ
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เพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น  แม้ผู้สูงอายุมีส่วน
ร่วมในกำลังแรงงานเพิ่มขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับ 
ค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุน
ของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖  คน ในปี ๒๕๔๓ 
เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุด
ในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทำให้ครอบครัวเสี่ยงต่อ
การล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคน
ไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ 
ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทย
ได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ำ สะท้อนได้
จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ 
นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสำรวจต่างๆ พบว่าปัญหา
สำคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ 
สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ  ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มี
แนวโน้มดีข้ึนเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี 
๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคน
จนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ 
๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่
สำคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ใน
สังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕4๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
  (๑) ความเหลื่อมล้ำด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่

ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือ
ครองที่ดินมากที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อย
ที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่า
ของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่าง
ภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มี
ฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะ
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ความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ 
๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ำกันระหว่างภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาท ิจากการสำรวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 
๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ 
เท่า 

(๔) ความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการ
คุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น 
๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ทำให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็
ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้ำด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่
ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทำงาน นอกจากนี้ ผู้มี
รายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
ยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙  ได้รับความ
คุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  
๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมี
หลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึนเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน  

ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงิน
อุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้  
แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยัง
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่อยู่
อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
มากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่
รู้จักเสียสละไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการ
เป็นแผนตำบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด
เพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการ
รวมกลุ่มทำกิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ 
แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ 
ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  
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๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม  ในช่วง
ระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมาก
ขึ้น นำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 
๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก  ก่อให้เกิดความเสื่อม

โทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจำนวนประชากรที่เพ่ิมมากข้ึน ทำให้ความต้องการใช้

ที่ดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่
ป่าไม้จึงถูกบุกรุกทำลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑ .๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่
ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม
ทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ดิน
เกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นท่ีสูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา  

ซึ่งมีข้อจำกัดในการนำไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มี
ประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็น
ธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพกำลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม 
โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ จำนวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการทำนากุ้ง การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม ทำให้พ้ืนที่ป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ 
ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ทำให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดย
ไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่าง
ปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้าน
ตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งของประเทศไทย
ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ำที่เพ่ิมมากข้ึน 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงาน
เชิงพาณิชย์เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมข้ึน
โดยในปี ๒๕๕๕ ต้องนำเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน คิดเป็น
ร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ำมันดิบมีการนำเข้าสูง
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการนำเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานต่ำกว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดย
ในปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมข้ึนของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ำยังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ำหลัก น้ำทำตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การ
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พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘  ของปริมาณน้ำทำธรรมชาติ มีแอ่งน้ำบาดาล
ทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ำบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ำบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มี
ศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ำบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์
เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจำกัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการ
สูบน้ำ และการดำเนินการสำรวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ำในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจำนวน
ประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ำของภาคส่วนต่างๆ มีจำนวน 
๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ำตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร 

 
๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 

(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตรา
การเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/
คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ สถานที่กำจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙  และมีการนำมูลฝอย
กลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ทำให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ 
ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ 
ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบ
ปัญหาการกำจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบ
วงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐  โดย
ภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น  แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการกำจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ 
พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาสำคัญได้แก่ฝุ่นละออง 
ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคง
ประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสาร
เบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้า
มันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง 
ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการ
ปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันดำ อย่างไรก็ตาม ปัญหา
มลพิษทางอากาศในพื้นที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จำนวนมากสำหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการทำงานระหว่างภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ำในช่วง ๑๐ 
ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วน
แหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุสำคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้าง
จากการเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้ำเสียจากชุมชน ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน มีจำนวนไม่
เพียงพอต่อการบำบัดน้ำเสียที่เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ำ
เสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 
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(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ตามปริมาณความต้องการใช้
พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชี
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ 
๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ใน
ปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓.๓  ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการ
เติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการดำเนินงาน
เพ่ิมมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมี
แนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความสำคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับ
และช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรง
มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดิน
ถล่ม สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถ่ีมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ภาคการผลิตและวิถีการดำรงชีวิตของคนไทยเป็นประจำทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่า ภัย
แล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจำนวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ำท่วมเป็นภัย
ธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลำดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการ
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับ
ที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องธรร
มาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรร
มาภิบาล ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 
๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความ
มีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน 
ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการ
เลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรร
มาภิบาล มีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการ
ร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระทำการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาด
ทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่
ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหา
การบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือ
แสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายสำนักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือ
ปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 
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(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้สำรวจการกำกับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% 
และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียน
ไทย ให้ความสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความ
เชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓  ส่วนได้แก่ 
บริหารราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจาย
อำนาจที่ส่วนกลางได้มอบอำนาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปดำเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดย
ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการกำหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการนำไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูป
ระบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกำหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการ
ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอำนาจเกิดผลสำเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการ
กระจายอำนาจให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแผนปฏิบัติ
การกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มี
การใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการดำเนินงานของ อปท. 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ 
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการ
ถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่  อปท. ฉบับที่ ๑ จำนวน 
๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ 
จำนวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จำนวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการ
กระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจำอยู่ที่สถานีอนามัย จำนวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจำ ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็
ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอำนาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนตำบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความ
สมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ทำให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้
ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐  ของรายได้รัฐบาลใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจำเป็นต้อง
พ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามลำดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่
มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของ
เมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 
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๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยกำลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่าง

มาก พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง 
รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริต
คอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท  
อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่  มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและใน
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการ
ตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ .ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ  
พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด 
๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่
อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ 
ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 
 
๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

๓.๑ บริบทภายใน 
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ ๔ (๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ
เฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัว
ร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕  
และ (๖) กำลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ 
ตามลำดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งทำให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็น
ประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวทำให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้
กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อคำนึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลง
ของกำลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วง
ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็น
สิ่งจำเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่ วนของ
ประชากรผู้สูงอายุ (๓) จำนวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐  ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  

 (๔) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ  ที่การปรับตัว
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
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การพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ำสำหรับการ
เป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้น
ของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศสำคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวทำให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่
จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะทำให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มี
เกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอาย ุ
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัย

แรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบก
รับผู้สูงอายุ ๑ คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ 
คน การขาดแคลนกำลังแรงงานทำให้ต้องนำเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน  ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง  ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้น
ช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จำเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม 
อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้น
เป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะคำนวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจำลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์
ขั้นต่ำในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ำ 
ความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาสำคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ำด้านรายได้  โอกาส

การเข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ นำไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และ
ผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรม
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ทำให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ 
ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐  ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙  เท่าในปี ๒๕๕๖ 
นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ำยังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาส
การเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม  การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

 
๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 

การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัด
ของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่ พ้ืนที่นั้นๆ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากร
ท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหา
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและ
อุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ำลง และการลงทุนใน
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ระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากข้ึนจะมีส่วนเอ้ือหรือทำให้
จำเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจำนวน
มาก 

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการ

บริหารจัดการภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
๒๕๕๘ มีมาตราสำคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา
อาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ดำเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่
ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา 
๘๒ รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน 
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมอย่าง
ยั่งยืน กระจายอำนาจและจัดภารกิจ อำนาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี
ประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องดำเนินนโยบายการเงิน การคลัง และ
งบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่าง
คุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ  เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

 (๒) ภาคประชาสังคมให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทาง
สังคม อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การ
ทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน  การบริหารจัดการภาครัฐและการ
กระจายอำนาจ เพ่ือรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอำนาจภาครัฐหันมา
พิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

 
๓.๒ บริบทภายนอก 

๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-

๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐  ของ
ประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศท่ีพัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น 
ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าว
ค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศ
พัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ  และมีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น 
นับเป็นโอกาสอย่างมากสำหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ  ด้านการ
ท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปทำงาน
ในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
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๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ในรูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าท่ีมีบทบาทมากข้ึน มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่
การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่
เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ
รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมาก
ยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม   จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับ
เรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะนำมา
ซึ่งโอกาสที่สำคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย  ได้แก่ ๑) การลด
ข้อจำกัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานสำหรับการพัฒนาภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเอง
ไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นท้ังการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสใน
การใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็น
ศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว  จะมีการนำประเด็นด้าน
มาตรฐานของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ  พัฒนามาตรฐานของ
อุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากข้ึนโดย
แรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและ
สินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ  ในอนุภูมิภาค
โดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการ
พัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ำปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรง
มากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่
จำเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วง
แผนฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ 
และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ  และ ๒) ปัญหาการสั่ง
สมหนี้สาธารณะในประเทศสำคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้าง
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ผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสำคัญๆ ของโลกไม่
ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร 
การขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความ
เชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนใน
ประเทศ 

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบ

ซ้ำเติมต่อสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น
อุณหภูมิของโลกเพ่ิมข้ึน ทำให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป 
ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน  ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทาง
การเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรค
ระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศ
ชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ำ เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถใน
การพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมี
แนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผล
กระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการ
ดำรงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวี
ความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

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

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา 
๑๕ ปี โดยสหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) 
จ้านวน ๑๗ ข้อ และเป้าหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อ 
ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป 
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบ
ยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน  ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้ ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการ
รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มี
การจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็น
หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
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๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้
การกำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และ
กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย
จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

๔.๒ การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็น
การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทำขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  เป็นศูนย์กลางด้าน
การขนส่งละโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ  (Trading and Service Nation) เป็น
แหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๓ เป้าหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติ

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

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุน

ภาครัฐไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕  ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(๑ ) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-
Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
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๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔ ) เพ่ิ มประสิทธิภ าพและเสริมสร้ างธรรมาภิ บาลในการบริห ารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ำ 
 

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจดัการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม 

๕. แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ 
รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ตลอดจนผลักดัน
งานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากำลังคนและแรงงาน

ให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคม
อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการ
เคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการ
ผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและ

ดำเนินธุรกิจท่ามกลางการดำเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความ
เป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของ
ตนเองมากข้ึน ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและ
อุตสาหกรรมดิจิตอล 
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๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็น
โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพ
ให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการ
เป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 

ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้น
ปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล  สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้าน
วัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน  ลงสู่
ระดับที่จ้าเป็นสำหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน  จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ  รวมทั้ง
ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้าง
หุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และ
แหล่งน้ำ ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริม
และเร่งขยายผลแนวคิดการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้ง
ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทาง
ทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรม
ต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกำหนดและจัดทำกฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐาน
การท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  
รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว  โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกัน
และประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้
ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับ
อนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน  เช่น  
โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหาร
จัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้น
การพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  การประหยัด
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พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งสำนักงานใหญ่
ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่
สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มี
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการ
พัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ  วัยผู้สูงอายุให้มีการทำงานที่
เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการดำรงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือ
ป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และ
ระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษา

ใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้

ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะกำลังคนทั้งระบบ

การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิต
กำลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด  การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อ
เพ่ือการเรียนรู้ 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ 
เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสำหรับ

ผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว  โดย
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร  และส่งเสริมการอภิบาลระบบ
สุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลาง
สุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริม
สุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการ
วิชาการและงานวิจัย  (Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข
ภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความสำคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ  (Health in All 
Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อ
สุขภาพของประชาชน 
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๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจำเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแล
ผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันสำหรับผู้สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพ

แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง  เร่งผลักดันให้การใช้ระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้อง
กับพ้ืนที ่สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต 

 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) 
สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค กำหนดเป็นนโยบายที่อยู่
อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดำเนินการร่วมกับ
ภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จำเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย 
(Customized Welfare) ที่คำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน  โดยมีแนวทางการรับภาระ
ค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยท่ีไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทำกินในที่ดินปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน  พรบ.
ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่ เป็นธรรม  เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษี
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และ
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่
ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ เช่น กฎหมายป่าชุมชน
กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความ

พร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม                                                    ๔๔  
 

คมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐาน มีคุณภาพ 
และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตาม
ระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัด
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้ง
ด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุน
ให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้าน
อำนวยความสะดวกทางการค้ ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่าง
แท้จริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ให้ความสำคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนใน
ไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้
ความสำคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอำนวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดน
ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

 
๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ 
โดยคำนึงถึงขีดจำกัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกำลังของทุกภาคส่วนนำ
ระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่า
ไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ
และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดทำฐานข้อมูลที่ดิน
เพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า กำหนดเพดานการถือครองที่ดินที่
เหมาะสม และกำหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ  บริหารจัดการน้ำเพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ำ จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ำ
ในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ำ และองค์กรผู้นำ คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความ
ขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน
บริหารจัดการแร่โดยกำหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ำแร่มาใช้ประโยชน์ คำนึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าใน
อนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว
ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 
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๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green 
Value Chain) ส่งเสริมการทำการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้ง
ทางอากาศ ขยะ น้ำเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
ให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลำดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือ
นำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดในพ้ืนที่วิกฤต  สร้างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่
การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  ผลักดันการจัดทำแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียน
และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงาน
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาค
ส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความสำคัญกับการป้องกัน
น้าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน
ในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดทำแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนา
ระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

 
๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุก
ภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้  เช่น ข้อมูลการประกวดราคา
จัดซื้อ จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูล
ความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและ
คดีท่ีประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มี
ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 
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๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วน
ต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบาย
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนมาก และ
เป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 

 
 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  ๑.๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   (๑) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพ
การผลิตการเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการ
ท่องเที่ยว  การตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอำนวยความสะดวกด้านการค้าการ
ลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
   (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้ งร่างกาย จิตใจและ
สติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
   (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  
แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและ
ดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 
   (๔) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ ๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค  ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำและ
ระบบชลประทาน ฟ้ืนฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทำ
เกษตรอินทรีย ์

  ๒. ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (๑ ) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑  ประกอบด้วยอุดรธานี   หนองคาย  
หนองบัวลำภู และเลย) เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้าน
การเกษตรการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และ
มุกดาหาร เน้นให้ความสำคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าการเกษตร ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การทำปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (๓ ) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น   กาฬสินธุ์   
มหาสารคาม และร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ 
และการลงทุนของภาค การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การทำการเกษตรก้าวหน้า  
การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  (๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  
สุรินทร์  มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงาน



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม                                                    ๔๗  
 

ทดแทน (Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่า
เพ่ิม และพัฒนาเส้นทาง 
  (๕)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร 
และอำนาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและขาดแคลน
น้ำ  การสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น 

   ๓. โครงการที่สำคัญ (Flagship Project) 
(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
(7) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชีตอนบนและลุ่มน้ำมูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน 

 
๔. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพ่ือพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ อารยธรรมและไหม  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

๑.๓.๒ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางประกอบด้วย กาฬสินธุ์ 
ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กำหนดกรอบแนวทางการพัฒนา (พ.ศ. 2557 - 2560) ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision)    
“เพ่ิมผลิตภาพพืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง) อุตสาหกรรม  

การค้า  การบริการ  การท่องเที่ยว และการลงทุนสู่สากล”  

เป้าประสงค์ (Objectives)  
1. เพิ่มคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักให้ได้มาตรฐาน  
2. เพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน การแปรรูปพืชเศรษฐกิจ  
3. พัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
4. ความพร้อมกลุ่มจังหวัดในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการผลิตการค้า การแปรรปูพืชเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมการค้า การลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพ่ิมศักยภาพ การท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
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 ๑.๓.๓ แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น  
 แผนพัฒนาจังหวัด เป็นแผนที่มุ่งการพัฒนาแบบองค์รวม ที่ครอบคลุมทุกมิติในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและความมั่นคง เพ่ือพัฒนาคุณภาพของชีวิตที่สร้างโอกาสและอาชีพที่
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในจังหวัด มีความแตกต่างกับ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ที่มุ่งเป็นการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด และการนำไปสู่การ
กระตุ้นให้เปิดการลงทุนของภาคเอกชน และสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด  

นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 จังหวัดขอนแก่นกำหนดให้เป็น
เมืองสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีการวางรากฐานการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ส่งผลให้ในปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางความเจริญในทุก
ด้านของภูมิภาค  

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหา ที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาอย่างไร้ทิศทาง เช่น ปัญหาการจราจร ปัญหา
ปริมาณขยะ ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจ จังหวัดขอนแก่นจึงได้มีการกำหนดกรอบทิศทาง 
การพัฒนาให้มีความชัดเจนและรัดกุมเพ่ือให้สามารถนำศักยภาพภายในที่มีใช้พัฒนาเมืองทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ
ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้การพัฒนาจังหวัดเป็นไปอย่างยั่งยืน เกิดประโยชน์สุขที่แท้จริงต่อประชาชนและก้าวสู่
ความเป็นมหานครแห่งอาเซียน จึงกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 4 ปี (พ.ศ.2558-2561)  
ดังนี้ 

 
 

 
 
 
  

 
พันธกิจ   

  1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง คนในชุมชนมีชีวิตอยู่ด้วยความผาสุก 
  2. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
  3. พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอนุภาคภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
 

  
เป้าประสงค์  

  1. อัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น และมีเสถียรภาพ 
  2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคม 

3. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการอย่างยั่งยืน 
  4. ยกระดับการค้า การลงทุน และการบริการให้มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ำโขงและอาเซียน 

วิสัยทัศน ์
“ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลาง เชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของ

กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ำโขง   
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  ประกอบด้วย  ๖  ยุทธศาสตร์   ๒๑  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
ประกอบด้วย  ๓  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

๑.เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ภาคเกษตร ภาคบริการ และการท่องเที่ยว 
๒. เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของ  OTOP และ  SMEs 
๓.ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  และอุตสาหกรรมสีเขียว 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่ มีคุณภาพ   ประกอบด้วย  ๔         
แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
 ๑. การพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข 

2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาพ้ืนฐานและขยายโอกาส 
3. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
4. อนุรักษ์ สร้างสรรค์ สืบสานศาสนา  ศิลปะและวัฒนะธรรม 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3    การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน  ประกอบด้วย  ๔  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
 1. อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างมีส่วนร่วมและมีการใช้ประโยชน์จากป่าอย่าง
ยั่งยืน 

2. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรดินแบบมีส่วนร่วม 
3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู  และรักษาทรัพยากรน้ำโดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
4. สร้างสังคม  และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  การเสริมสร้างความม่ันคง  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ประกอบด้วย  ๕  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

1. สร้างความปรองดอง  สมานฉันท์และส่งเสริมประชาธิปไตย 
2. รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน 
3. ป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
4.ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน 
5. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการจากภัยธรรมชาติ  
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  :  การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพิ่มเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียนประกอบด้วย  ๒  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
 1. เพิ่มศักยภาพโครงข่ายการคมนาคมขนส่งในการเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และ
อาเซียน 
 2. เสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและนานาชาติ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6  :  การพัฒนาการบริหารภาครัฐประกอบด้วย  ๒  แนวทางการพัฒนา  
ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมการบริหารการจัดการแบบมีส่วนร่วม  

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
3. เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

 ๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัดขอนแก่น  
(พ.ศ. 25๖๐ – 256๔) 
 
 
 
 
  
  

 
 
พันธกิจ 

๑. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
๒. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
๓. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๔. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ

และการท่องเที่ยว 
๕. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และเครือข่ายการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน 
๖. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล และเกิด

ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
๗. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย  8  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

วิสัยทัศน ์
“ขอนแก่นเมืองน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเมือง

หลักเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเสริมสร้างสุขภาวะ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการ แข่งขัน
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  ประกอบด้วย  8  ยุทธศาสตร์  ๔๔  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  ประกอบด้วย  ๕  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 ๑. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนเมือง และชนบท อย่างทั่วถึงและเป็นระบบ 
 ๒. พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
 ๓. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
 ๔. ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็นระบบครบวงจร 
 ๕. สร้างวินัยประชาชน  และความร่วมมือในการดูแลความเป็นระเบียบชุมชน  การจราจร และการลด
อุบัติเหตุ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วย  ๕  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง  
 ๒. พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมวลชนให้ได้มาตรฐาน สะดวก สะอาดและปลอดภัย 
 ๓. พัฒนาจังหวัดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างสมดุล 
 ๔. พัฒนาพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวยงามเหมาะสม 
 ๕. สนับสนุนชุมชน หน่วยงาน ผู้ประกอบการในการพัฒนาระบบสุขาภิบาลและรักษาความสะอาดของ
ครอบครัว  ชุมชน (ถังดักไขมัน  บึงประดิษฐ์  ตลาดทางระบาย  การกำจัดของเสีย) 

 ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง ประกอบด้วย  ๗  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 ๑. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบให้ได้มาตรฐานและสนับสนุนให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 ๒. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับประชาชนทุกเพศวัยอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 ๓. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาขั้นพ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศและมุ่งสู่กีฬามืออาชีพ  และการ
กีฬา/นันทนาการเพื่อออกกำลังกาย 
 ๔. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ/ทักษะฝีมือ  ที่ เหมาะสมตรงศักยภาพของ
ประชาชน 
 ๕. ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ 
 ๖. เพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชน  กิจกรรมอาสาเพ่ือการใช้ทักษะที่ดีเห็นคุณค่าตนเองและ
สังคม 
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 ๗. ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับทักษะประชาชนในการเป็น
ผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ๗  แนวทาง  ดังนี้ 
 ๑. บริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการและยั่งยืน 
 ๒. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพ่ิมพ้ืนที่ป่า ป่าชุมชน และป่าต้นน้ำลำธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
 ๓. พัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ แหล่งน้ำน้ำใต้ดินและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
 ๔. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
 ๕. สร้างสังคมและพลเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๖. ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก โซล่าฟาร์ม 
 ๗. พัฒนาต้นแบบกิจกรรม/สาธิต  แนวทางการใช้พลังงานทางเลือกใน อปท. ตามศักยภาพ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน ประกอบด้วย  ๕  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 ๑. พัฒนาส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒. เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ภาคเกษตร 
 ๓. ยกระดับคุณภาพการผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัย (Food  Safety) และสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์
เพ่ือภาวะสุขภาพ 
 ๔. สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและนวัตกรรมในพ้ืนที่ 
 ๕. ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  และต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ 

 ยุทธศาสตร์ที่  6  การเสริมสร้างสุขภาวะ  ประกอบด้วยแนวทางพัฒนา  ๕  แนวทาง ดังนี้ 
 ๑. พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมในระดับปฐมภูมิ 
 ๒. พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม 
 ๓. สนับสนุนการฟ้ืนฟูการแพทย์แผนไทย  และแพทย์ทางเลือกตามความเหมาะสมและเชื่อมโยงกับ
การดูแลสุขภาพ 
 ๔. สนับสนุนการปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) และพัฒนารูปแบบการบริการ
ประชาชน 
 ๕. เฝ้าระวัง  ป้องกันโรคติดต่อ  โรคอุบัติใหม่และการแพร่ระบาดในพื้นที่  และพัฒนาระบบการส่งต่อ
ร่วมกับหน่วยบริการที่มีคุณภาพ 

 ยุทธศาสตร์ที่  7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ
แข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง  ดังนี้ 
 ๑. เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน 
 ๒. อนุรักษ์ สืบสานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ๓. พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ 
 ๔. พัฒนา  ส่งเสริม การพาณิชย์ การลงทุนและการท่องเที่ยว 
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 ๕. ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ 

 ยุทธศาสตร์ที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  ประกอบด้วยแนวทาง
การพัฒนา  ๕  แนวทางดังนี้ 
 ๑. ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ภาคประชาชน 
 ๒. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานและ
บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
 ๓. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพ่ิมข้ึนและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของภาคประชาชน 
๕. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใส  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผล

กระทบจากการพัฒนาในท้องถิ่น 

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.๑ วิสัยทัศน์ (Vision)  และพันธกิจ (Mission) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเป็นผลลัพธ์สูงสุดในการพัฒนาองค์กร เพ่ือนำท้องถิ่นไปในทิศทางที่จะทำให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด  โดยจะเป็นสิ่งที่โน้มน้าวในการพัฒนาให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนา
จากทุกภาคส่วน 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“ คอนฉิมเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เชิดชูวัฒนธรรม เคียงคู่มุ่งสู่อาเซียน ” 

พันธกิจ (Mission) 
1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พลเมืองมีความสุข 
2. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ โดยการบริหารแบบบูรณาการ 
3. พัฒนาศูนย์เรียนรู้ สู่อาเซียน ควบคู่แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

เป้าประสงค์รวม 
1. ประชาชนมีความสุขมวลรวมเพ่ิมข้ึน 
2. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการได้มาตรฐานและทั่วถึง 
3. พัฒนาเศรษฐกิจของตำบลให้ขยายตัวสำหรับการสร้างงานสร้างรายได้ 
4. ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการสืบสานให้คงอยู่สืบไป 

 2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

แนวทางการพัฒนา 
 1.1  การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ 
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        1.2  การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุม
โรค การรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจให้ประชาชนได้มีสุขภาพแข็งแรง 
  1.3 การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมโอกาสการมีงานทำ มีรายได้เพ่ิมข้ึน สามารถดำรงชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

   1.4 การส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีท่ีดีงาม 
     1.5 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชน และผู้ด้อยโอกาส
อ่ืน ๆ 

2. การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
แนวทางการพัฒนา 

  2.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 
    2.2 การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
  2.3 การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในชุมชน 

2.4 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น 

 3. การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน  
แนวทางการพัฒนา 

3.1 การพัฒนาและส่งเสริมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่างครบวงจร 
3.2 การส่งเสริมและให้ความรู้ในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

4.1  การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และมลภาวะ 
4.2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
แนวทางการพัฒนา 

  5.1 การพัฒนาขีดความสามารถการทำงานของบุคลากรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
  5.2 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการ การเงิน การคลังและ
งบประมาณ 
  5.3 ส่งเสริมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อการบริหารงานและการบริการประชาชน 
  5.4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 2.3  เป้าประสงค์ 
 เป้าประสงค์ที่ 1  ประชาชนมีความสุขมวลรวมเพ่ิมข้ึน 
 เป้าประสงค์ที่ 2  พัฒนาระบบให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 เป้าประสงค์ที่ 3  พัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เป้าประสงค์ที่ 4  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 
 เป้าประสงค์ที่ 5  สร้างและพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชน 

 2.4  ตัวช้ีวัด 
  1)  ระดับความสุขของคนในตำบลเพิ่มขึ้น 
  2)  จำนวนระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
  3)  ประชาชนมีงานทำและมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
  4)  ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5)  ร้อยละองคะแนนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการบริหารงานตามหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
พันธกิจ  เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข 
เป้าประสงค์  ประชาชนมีความสุขมวลรวมเพ่ิมขึ้น 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
  ระดับความสุขของคนในตำบลเพิ่มข้ึน 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1.1 การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านการศึกษาที่มี
คุณภาพในทุกระดับ 

ร้อยละของคนในตำบลมีการศึกษาที่เหมาะสมเพิม่ขึ้น 

1.2 การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การ
ป้องกันและควบคุมโรค การักษาพยาบาล การฟื้นฟสูมรรถนะทางด้าน
ร่างกายและจิตใจให้ประชาชนไดม้ีสุขภาพแข็งแรง 

ร้อยละของคนในตำบลที่มสีุขภาพดีเพิ่มขึ้น 

1.3 การส่งเสรมิอาชีพและเพิ่มโอกาสการมีงานทำ มีรายได้เพิม่ขึ้น 
สามารถดำรงชีพได้อย่างเหมาะสม 

ร้อยละของคนในตำบลที่มีงานทำและมรีายได้เพิ่มขึ้น 

1.4 การส่งเสรมิ สืบสานและอนุรกัษ์ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีที่
ดีงาม 

จำนวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์
ศาสนา วัฒนธรรม จารตีประเพณทีี่ดีงาม 

1.5 การส่งเสรมิและพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและ
เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชน และผูด้้อย โอกาสอื่น ๆ 
ที่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
1. สำนักปลัด 
2. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคม 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 
พันธกิจ  พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่โดยการบริหารแบบบูรณาการ 
เป้าประสงค์  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการได้มาตรฐานและทั่วถึง 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
  จำนวนระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
2.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและ
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 

จำนวนระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการได้
มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

2.2 การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

ร้อยละของครัวเรือนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

2.3 การส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา     ยา
เสพติดและอบายมุขในชุมชน 

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 

2.4 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทา        สา
ธารณภัยในท้องถิ่น 

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

1. กองช่าง 
2. สำนักปลัด 

 
ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิต 
ทรัพย์สิน  
         : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่ม   
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และอาเซียน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชน
ให้น่าอยู่ 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน 
 
พันธกิจ  พัฒนาศูนย์เรียนรู้สู่อาเซียน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
เป้าประสงค์  พัฒนาเศรษฐกิจของตำบลให้ขยายตัวสำหรับการสร้างงานสร้างรายได้ 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
  ประชาชนมีงานทำและมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
3.1 การพัฒนาและส่งเสริมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่าง
ครบวงจร 

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 

3.2 การส่งเสริมและให้ความรู้ในการดำเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

1. สำนักปลัด 
 
ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถ
ทางการแข่งขัน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
เพ่ือการแข่งขัน 

 
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจ  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดีข้ึน  
เป้าประสงค์  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
  ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
4.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล น้ำ
เสีย และมลภาวะ 

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 

4.2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

1. สำนักปลัด 
2. กองช่าง 
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ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ 

 
พันธกิจ  สร้างและพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน 
เป้าประสงค์  องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี และเป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
  ร้อยละของคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการบริหารงานตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
5.1 การพัฒนาขีดความสามารถการทำงานของบุคลากรให้เกดิ
กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง 

1. จำนวนโครงการ/กจิกรรมที่ดำเนินการ 
2. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 

5.2 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการ 
การเงิน การคลังและงบประมาณ 

1. จำนวนโครงการ/กจิกรรมที่ดำเนินการ 
2. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 

5.3 ส่งเสริมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 

5.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อการ บริหารงาน 
และบริการประชาชน 

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 

5.5 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานท่ีปฏบิัติงาน เพื่อ
รองรับการบริการประชาชนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อเครื่องมือ
เครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน 

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
1. สำนักปลัด 
2. กองช่าง 
3. กองคลัง 
4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและ

สังคม 
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2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 การกำหนดตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
กำห นดตามต ำแหน่ งจุ ดยื น ท างยุ ท ธศาสตร์  (Positioning) ต ามแนวท างของกลุ่ ม จั งห วั ดภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น และมหาสารคาม ควรเน้น
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้า บริการ และการลงทุนของภาค การใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การทำการเกษตรก้าวหน้า เร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ
จากภาวะฝนแล้ง จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม คือ “ การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น โดยการส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต ” 
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2.8  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  
 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม พ.ศ. 2566 - 2570 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ขอนแกน่ 

1. การพัฒนา
เศรษฐกิจให้มี
ความมั่นคง
และมีความ 
สามารถทาง 
การแขง่ขัน 

2. การพัฒนา
คุณภาพคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

3. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาที่
ยั่งยืน 

4. การเสรมิสร้าง
ความมั่นคง และ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

5. การเพิ่ม
ศักยภาพของเมือง
เพื่อเชื่อมโยง
โอกาสจากกลุ่ม
ประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ำโขง และ
อาเซียน 

 

6. การ
พัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 

แนวทางการ
พัฒนา  
1.1 เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การผลิตและ
สร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้ภาค
การเกษตร 
ภาคบริการ 
ภาคท่องเที่ยว 
1.2 เพ่ิมขีด
ความสามารถ
ทางการ
แข่งขันของ 
Otop และ 
SMEs 
1.3  ส่งเสริม
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 
และ
อุตสาหกรรมสี
เขียว 

แนวทางการ
พัฒนา  
2.1 พัฒนา
ระบบบริการ
ด้าน
สาธารณสุข   
2.2  พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
พ้ืนฐานและ
ขยายโอกาส  
2.3  สร้าง
ความมั่นคง
ของชีวิตและ
สังคมอยู่เย็น
เป็นสุข   
2.4  อนุรักษ์
สร้างสรรค์สืบ
สานศาสนา 
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 

แนวทางการ
พัฒนา  
3.1  อนุรักษ์
ฟ้ืนฟูรักษา
ทรัพยากรป่า
ไม้และสัตว์
ป่าอย่างมี
ส่วนร่วมและ
มีการใช้
ประโยชน์
จากป่าอย่าง
ยั่งยืน3.2  
อนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรดิน
แบบมีส่วน
ร่วม 
 3.3  
อนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรน้ำ
โดยการ
บริหาร
จัดการแบบมี
ส่วนร่วม 
3.4 สร้าง
สังคมและเมือง
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 

แนวทางการ
พัฒนา  
4.1  สร้าง
ความ
ปรองดอง
สมานฉันท์
และส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
4.2 รักษา
ความมั่นคง
และความสงบ
เรียบร้อย
ภายใน 
4.3 ป้องกัน
ปราบปราม
และ
บำบัดรักษาผู้
ติดยาเสพติด 
4.4 ป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหาอุบัติภัย
ทางถนน 
4.5 พัฒนา
ศักยภาพการ
บริหารจัดการ
ภัยจาก
ธรรมชาติ   

แนวทางการ
พัฒนา  
 5.1 เพ่ิม
ศักยภาพ
โครงข่ายการ
คมนาคม
ขนส่งในการ
เชื่อมโยงกับ
กลุ่มประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่ม
น้ำโขงและ
อาเซียน 
5.2 
เสริมสร้าง
ความร่วมมือ
กับประเทศใน
กลุ่มอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ำ
โขงและ
นานาชาติ 
 

แนวทางการ
พัฒนา  
6.1  ส่งเสริม
การบริหาร
จัดการแบบมี
ส่วนร่วม    
6.2  พัฒนา
ระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร   
6.3  เพิ่มขีด
สมรรถนะของ
บุคลากรให้
พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง 
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1.การพัฒนา
เศรษฐกิจให้มี
ความมั่นคงและมี
ความสามารถ
ทางการแข่งขัน 

2. การพัฒนา
คุณภาพคน
และสังคมท่ีมี
คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พ 
 

3. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
 

4. การเสริมสร้าง
ความมั่นคง และ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

5. การเพิ่ม
ศักยภาพของเมือง
เพื่อเชือ่มโยง
โอกาสจากกลุม่
ประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
และอาเซียน 
 

6. การ
พัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อปท.ในเขต
จังหวัด
ขอนแก่น 

1.การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

2.การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู ่  

3.การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแข่นขัน   

4.การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 
1.1 พัฒนาระบบบริการทาง
สังคมให้มีคุณภาพและ
สามารถเข้าถึงได้อย่างทัว่ถึง
เท่าเทียม 
1.2 พัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการจัดการ 
ศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ 
1.3 เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
1.4 เสริมสร้างค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม จิต
สาธารณะและวัฒนธรรมที่ดี
งามแก่เด็กและเยาวชน 
1.5 เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีทั้ง
ร่างกายและจิตใจอย่างทั่วถึง 
1.6พัฒนาความรู้และทกัษะ
ในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
ครอบครัวและชุมชน 
1.7 พัฒนา ส่งเสริม และ
สนับสนุนการแพทย์แผนไทย 
การแพทย์ทางเลือก การ 
แพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพร 
1.8 พัฒนาส่งเสริมและสนับ 
สนนุการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
และการกีฬาเพือ่การออก
กำลังกาย 

 

แนวทางการพัฒนา 
2.1  พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ชุมชนเมือง
และชนบทอยา่งทั่วถึงและ
เป็นระบบ โดยมกีารวาง
ผังเมือง การป้องกันและ
ควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อม 
2.2  พัฒนาการคมนาคม
ขนส่งและการให้บริการ
การขนส่งมวลชน 
2.3  การพัฒนาพื้นที่
สาธารณะและการพกัผ่อน
หย่อนใจ 
2.4  พัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบและ
เครือข่ายการปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยัใน 
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
ได้มาตรฐาน 
2.5  พัฒนา  ส่งเสริม 
และสนับสนุนระบบการ
รักษาความปลอดภยัใน
เขตเมืองและชุมชนแบบ
ส่วนร่วม 
2.6  ส่งเสริม และ
สนับสนุนให้หมู่บ้าน / 
ชุมชน ปลอดยาเสพติด 
และปลอดอบายมุข 

 

แนวทางการพัฒนา 
3.1  พัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์เพื่อการเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน 
3.2  ส่งเสริมความ
ร่วมมือระหวา่ง
ภาคเอกชนและ
สถานศึกษาในการ
ศึกษาวิจยัเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
สินค้า 
3.3  ส่งเสริม สนับสนุน
กระบวนการเรียนรู้ และ
การนำหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การประกอบอาชพี 
3.4  พัฒนาคนให้
สามารถประกอบอาชีพได้
หลากหลาย เท่าทัน 
สอดคล้องกับแนวโน้มการ
จ้างงานและเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
3.5  พัฒนาและส่งเสริม
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ให้เข้มแข็งและสามารถ
แข่งขันได้ 
3.6  พัฒนาและเช่ือมโยง
การท่องเท่ียวชุมชน 
 

แนวทางการพัฒนา 
4.1  เสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและเครือข่าย
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คง
อยู่อย่างยั่งยืน 
4.2  อนุรักษ ์ฟื้นฟ ูและเพิ่ม
พื้นที่ป่าป่าชุมชน และป่าต้น
น้ำลำธารให้เกิดความอุดม
สมบูรณ์ 
4.3  พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำ 
แหล่งน้ำใต้ดินและการ
บริหารจัดการนำ้อยา่งเป็น
ระบบ และมปีระสิทธภิาพ
โดยประชาชนมีสว่นร่วม 
4.4  เพิ่มประสิทธภิาพการ
กำจัดขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล
และน้ำเสีย 
4.5  เสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชและ
สัตว์ในท้องถิ่น           
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อบต.คอนฉิม 

2. การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู ่

3. การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนใน
ระดับชุมชน 

4. การจัดการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

5. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ 
 

1. การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 
อบต.คอนฉิม 

1. การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 
 

2. การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู ่

3. การพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับ
ชุมชน 

4. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

5. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 

1. การพัฒนาส่งเสริม
และสนับสนุนการ
จัดการด้านการศึกษาที่
มีคุณภาพในทุกระดับ 
2. การพัฒนาส่งเสริม
และสนับสนุนการ
จัดการด้านสาธารณสุข 
การป้องกันและ
ควบคุมโรค การ
รักษาพยาบาล การ
ฟื้นฟูสมรรถนะ
ทางด้านร่างกายและ
จิตใจให้ประชาชนได้มี
สุขภาพแข็งแรง 
3. การส่งเสริมอาชีพ
และเพิ่มโอกาสการมี
งานทำ มีรายได้เพิ่มขึ้น 
สามารถดำรงชีพได้
อย่างเหมาะสม 
4. การส่งเสริม สืบสาน
และอนุรักษ์ศาสนา 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีที่ดีงาม 
5. การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชวีิต
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร เด็ก
และเยาวชนและ
ผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ 

1. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
การคมนาคมขนส่งและ
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการให้ได้
มาตรฐานและทั่วถึง 
2. การพัฒนาส่งเสริม
และสนับสนุนการรักษา
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 
3. การส่งเสริมและ
สนับสนุนการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดและอบายมุขใน
ชุมชน 
4. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในท้องถิ่น 
 

1.  การพัฒนาและ
ส่งเสริมเพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่าง
ครบวงจร 
2. การส่งเสริมและให้
ความรู้ในการดำเนิน
ชีวิตตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

ผลผลิต/
โครงการ 

1. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดการขยะชุมชน สิ่ง
ปฏิกูล นำ้เสีย และ 
มลภาวะ 
2. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
 

1. การพัฒนาขีด
ความสามารถการ
ทำงานของบุคลากรให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้
และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. การพัฒนาและเพิ่ม
ขีดความสามารถใน
ด้านการบริหารจัดการ 
การเงิน การคลังและ
งบประมาณ 
3. ส่งเสริม
ประชาธิปไตย และการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
4. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ทันสมัย เพื่อการ
บริหารงานและการ
บริการประชาชน 
5. ปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช้ และ
สถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อ
รองรับการบริการ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ผลผลิต/โครงการ 
ตามแนวทางการ
พัฒนา อปท. ย1 

ผลผลิต/โครงการ 
ตามแนวทางการ
พัฒนา อปท. ย2 
 

ผลผลิต/โครงการ 
ตามแนวทางการ
พัฒนา อปท. ย3 
 

ผลผลิต/โครงการ 
ตามแนวทางการ
พัฒนา อปท. ย4 
 

ผลผลิต/โครงการ 
ตามแนวทางการ
พัฒนา อปท. ย5 
 

แนวทาง 
การพัฒนา 
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4  แผนที่ยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.02 / หน้า 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

วิสัยทัศน ์

พันธกิจ 

“ คอนฉิมเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชิดชูวัฒนธรรม เคียงคู่มุ่งสู่อาเซียน ” 
 

เป้าประสงค์ 1. ประชาชนมีความสุขมวลรวม
เพิ่มขึ้น 

2. ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการไดม้าตรฐานและ
ทั่วถึง 

3. พัฒนาเศรษฐกิจของตำบลให้
ขยายตัวสำหรับการสร้างงานสร้าง
รายได ้
 

4. ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
ได้รับการสบืสานให้คงอยูส่ืบไป 
 

ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 
 

2. การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู่ 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจใน
ระดับชุมชน  

4. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

5. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการภาครัฐ  

1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
พลเมืองมีความสุข 
 

2. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ โดย
การบริหารแบบบูรณาการ 
 

3. พัฒนาศูนย์เรียนรู้ สู่อาเซยีน 
ควบคู่แนวปรัชญาของเศรษฐกิจ 

4. ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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แนวทาง การ
พัฒนา 

1. การพัฒนาส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการด้าน
การศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ 
2. การพัฒนาส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการด้าน
สาธารณสุข การป้องกันและ
ควบคุมโรค การรักษาพยาบาล 
การฟื้นฟูสมรรถนะทางด้าน
ร่างกายและจิตใจให้ประชาชนได้
มีสุขภาพแข็งแรง 
3. การส่งเสริมอาชีพและเพิ่ม
โอกาสการมีงานทำ มีรายได้
เพิ่มขึ้น สามารถดำรงชีพได้อย่าง
เหมาะสม 
4. การส่งเสริม สืบสานและ
อนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีที่ดีงาม 
5. การส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พกิาร เด็ก
และเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสอื่น 
ๆ 
 

 

 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่งและ
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
และทั่วถึง 
2. การพัฒนาส่งเสริมและ
สนับสนุนการรักษาความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 
3. การส่งเสริมและสนับสนุน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดและอบายมุขในชุมชน 
4. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั
ในท้องถิ่น 
 
 

 

 

1.  การพัฒนาและส่งเสริมเพื่อ
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน 
อย่างครบวงจร 
2. การส่งเสริมและให้ความรู้
ในการดำเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการขยะชุมชน สิ่งปฏกิูล น้ำ
เสีย และมลภาวะ 
2. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
 

1. การพัฒนาขีด
ความสามารถการทำงานของ
บุคลากรให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. การพัฒนาและเพิ่มขีด
ความสามารถในด้านการ
บริหารจัดการ การเงิน การ
คลังและงบประมาณ 
3. ส่งเสริมประชาธิปไตย 
และการมีส่วนรว่มของ
ประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อ
การบริหารงานและการ
บริการประชาชน 
5. ปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช้ และ
สถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อ
รองรับการบริการประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   

 

1. การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 
 

2. การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู ่

3. การพัฒนาเศรษฐกิจใน
ระดับชุมชน  

4. การบริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

5. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ  ยุทธศาสตร์ 
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๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 -  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส  การพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 

1. จุดแข็ง ( Strength ) 
1. มีบุคลากรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น มี

ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี 
2. มีขบวนการการประชาคม และประชารัฐ ที่มีความสนใจและมีส่วนร่วมในการดำเนิน  งาน  ทั้ง

งานของส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  งานของภาคเอกชน  และภาคประชาชน 
3. ชุมชนมีวัฒนธรรมดีงาม มีการรวมกลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ และกลุ่มอ่ืน ๆ เพ่ือเสริมสร้าง

ความสามัคคี มีความพยายามที่จะบริหารจัดการกลุ่มให้เข้มแข็งและให้ความร่วมมือต่อทางราชการเป็นอย่างดี 
4.  เป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมทางการเกษตร เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ประชากรส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีผลผลิตที่มีคุณภาพและมีปริมาณมาก เช่น ข้าว ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์และผลิตภัณฑ์ไหม
ที่มีคุณภาพ 

2. จุดอ่อน (Weak) 
1.  ประชาชนจำนวนมากยังมีความยากจน และมีปัญหาหนี้สินมาก 
2.  เส้นทางคมนาคม มีถนนสำหรับคมนาคมขนส่งหลายสาย แต่ส่วนมากจะชำรุดทรุดโทรม

เนื่องจากก่อสร้างมานานทำให้ถนนมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ เวลาฝนตก ทำให้มีน้ำขังไม่สะดวกในการสัญจรไปมา 
3.  แหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ  
4.  ที่ดินที่ทำกินมีจำกัด ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ บางแห่งมีปัญหาดินเค็ม 
5.  มีปัญหาการอพยพแรงงานไปทำงานในเขตเมือง ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ที่อยู่ในพ้ืนที่มีแต่เด็ก

และคนชรา 
6.  ประชาชนขาดความรู้ความสามารถในการจัดบริหารจัดการเงินทุนหรือกลุ่ม  
7.  มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
8.  มีปัญหาด้านการสาธารสุขมูลฐานยังเข้าไม่ถึง งบประมาณมีจำกัด 

3. โอกาส (Opportunity) 
1. มีนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสำหรับเร่งด่วน คือ การแก้ไขปัญหาความยากจน

ทั้งในชนบทและในเมือง  เช่น โครงการกองทุนหมู่บ้านและชมชนเมือง โครงการพักชำระหนี้เกษตรกร โครงหนึ่ง
ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โครงการธนาคารประชาชน  โครงการอินเตอร์เน็ตตำบล  งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ  เป็น
ต้น  การแก้ไขปัญหายาเสพติด และการแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบมีกฎหมายรัฐธรรมนูญ   

2. มีพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนโยบายของรัฐในการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่น ซึ่งจะทำ
ให้ท้องถิ่นมีความพร้อมทั้งอำนาจ หน้าที่ บุคลากร ที่ดำเนินการให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 

3. มีกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนดเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากขึ้น
ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านต่าง ๆ มากข้ึน 

4. มีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ .  2540  กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้อง
เปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนทราบ  และให้ประชาชนสามารถขอตรวจดูข้อมูลต่าง ๆ ได้  ยกเว้นข้ อมูลที่เป็น
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ความลับของทางราชการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการมีส่วนร่วม  และการตรวจสอบของประชาชน  ที่จะร่วม
ตรวจสอบราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันทำให้การทำงานของส่วนราชการ  
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นไปตามหลักการของการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ  และหลัก
ความคุ้มค่า 

4. อุปสรรค (Threat) 
1. ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายและงบประมาณจากภาครัฐ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อย 

ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลมีข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ และบุคลากร  ทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่าง
ล่าช้า 

2. ประสบปัญหาสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย 
3. กระแสตะวันตกเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี โดยเฉพาะทางสื่อต่าง 

ๆ ทำให้เยาวชนรับเอาค่านิยมแบบตะวันตกเข้ามาในการดำเนินวิถีชีวิตมี ทำให้ลืมวิถีชีวิตท้องถิ่น ขาดความ
พอเพียง กลายเป็นสังคมบริโภคนิยม ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

4. ประชาชนยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และการเมืองน้อยทำให้การ
ประสานงานระหว่างภาคประชาชนและองค์กรภาครัฐไม่ได้รับความร่วมมือเท่าท่ีควร   

5. ตลาดรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์บางอย่างไม่เพียงพอ ทำให้ประชาชนขาย
ผลผลิตทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ไม่ได้หรือขายได้ในราคา 
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ส่วนที่ 3 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

บริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป สำนักปลดั องค์การ
บริหาร 
ส่วนตำบล
คอนฉิม 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข สำนักปลดั 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สำนักปลดั 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 
การดำเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง สำนักปลดั 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห ์ สำนักปลดั 

๒ การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู ่

บริการชุมชนและสังคม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง 
บริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป สำนักปลดั 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สำนักปลดั 
บริหารงานท่ัวไป แผนงานรักษาความสงบภายใน สำนักปลดั 
การดำเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง สำนักปลดั 

๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ
ในระดับชุมชน 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สำนักปลดั 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สำนักปลดั 

๔ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สำนักปลดั 

5 การพัฒนาบริหาร
จัดการภาครัฐ 

บริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป สำนักปลดั 
กองคลัง 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สำนักปลดั 
  บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา  
  บริการชุมชนและสังคม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง  

รวม 5  ยุทธศาสตร์  ๑๐  แผนงาน 4  หน่วยงาน  
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    2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                              บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
 

ยุทธศาสตร์ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน  

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 
(โครงกา

ร) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
 (โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

            

  1.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

2 115,000 2 115,000 2 115,000 2 115,000 2 115,000 10 575,000 

  1.2 แผนงานการักษา
ความสงบภายใน 

7 210,000 7 210,000 7 210,000 7 210,000 7 210,000 35 1,050,000 

  1.3 แผนงานการศึกษา 10 2,850,000 10 2,850,000 10 2,850,000 10 2,850,000 10 2,850,000 50 14,250,000 
  1.4 แผนงาน
สาธารณสุข 

15 380,000 15 380,000 15 380,000 15 380,000 15 380,000 75 1,900,000 

  1.5 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000 

  1.6 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 

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

  1.7 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

17 820,000 17 820,000 17 820,000 17 820,000 17 820,000 85 4,100,000 

  1.8 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

9 490,000 9 490,000 9 490,000 9 490,000 9 490,000 45 2,450,000 

  1.9 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - - - 
  1.10 แผนงานงบกลาง 5 11,620,000 5 12,153,000 5 12,667,000 5 13,190,000 5 13,600,000 25 63,230,000 

รวม 66 16,515,000 66 17,048,000 66 17,562,000 66 18,085,000 66 18,765,000 330 87,7055,000 

แบบ ผ. ๐1 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
 

ยุทธศาสตร์ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2570 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน  

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 

(โครงการ) 
จำนวน 

(โครงการ) 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชมุชนน่าอยู ่

            

  1.1 แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 

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

  1.2 แผนงานการักษา
ความสงบภายใน 

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

  1.3 แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - - 
  1.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - - 
  1.5 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

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

  1.6 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

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

  1.7 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

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

  1.8 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

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

  1.9 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - - - 
  1.10 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 

แบบ ผ. ๐1 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
 

ยุทธศาสตร์ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน  

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 

 (โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับชมุชน 

            

  1.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

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

  1.2 แผนงานการักษา
ความสงบภายใน 

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

  1.3 แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - - 

  1.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - - 

  1.5 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

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

  1.6 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

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

  1.7 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

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

  1.8 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

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

  1.9 แผนงานการเกษตร 2 100,000 2 100,000 3 150,000 3 150,000 3 150,000 13 650,000 
  1.10 แผนงานงบกลาง             

รวม 2 100,000 2 100,000 3 150,000 3 150,000 3 150,000 13 650,000 

แบบ ผ. ๐1 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖66 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
 

ยุทธศาสตร์ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน  

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 

 (โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 

4) ยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

            

  1.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

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

  1.2 แผนงานการักษา
ความสงบภายใน 

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

  1.3 แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - - 

  1.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - - 

  1.5 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

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

  1.6 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

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

  1.7 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000 

  1.8 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

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

  1.9 แผนงานการเกษตร 1 50,000 1 50,000 2 80,000 2 80,000 2 80,000 8 340,000 
  1.10 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - - - 

รวม 2 100,000 2 100,000 3 130,000 3 130,000 3 130,000 13 590,000 
 
 

แบบ ผ. ๐1 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
 

ยุทธศาสตร์ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน  

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 

 (โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 

5) ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

            

  1.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

3 610,000 2 210,000 2 210,000 3 610,000 2 210,000 12 1,850,00
0 

  1.2 แผนงานการักษา
ความสงบภายใน 

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

  1.3 แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - - 
  1.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - - 
  1.5 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

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

  1.6 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

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

  1.7 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000 

  1.8 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

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

  1.9 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - - - 
  1.10 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - - - 

รวม 4 630,000 3 230,000 3 230,000 4 630,000 3 230,000 17 1,950,000 

 
 

แบบ ผ. ๐1 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                               บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
 

ยุทธศาสตร์ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน  

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 

 (โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน/ 
สาธารณูปโภค 

            

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

            

โครงการที่นำมาจาก
แผนพัฒนาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1 - 9 

20 20,450,000 17 7,739,000 14 8,296,500 12 3,450,000 4 1,838,000 67 41,773,500 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
และชมุชนน่าอยู ่

            

แผนงานเคหะและชมุชน             
โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที ่1 - 9 

8 1,300,000 8 2,050,000 3 700,000 8 2,000,000 6 1,850,000 33 7,900,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับชมุชน 

            

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

            

โครงการที่นำมาจาก
แผนพัฒนาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1 - 9 

4 160,000 4 460,000 2 70,000 3 150,000 2 100,000 15 890,000 

 

แบบ ผ. ๐1/1 



 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม  74 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

   

1 โครงการจดังานรัฐพิธี/
วันสำคัญ 

เพื่อเป็นการแสดงออก
ซึ่งความจงรักภักดีของ
ปวงชนชาวไทยที่มีต่อ
พระมหากษตัริย์ทุก
ราชวงศ์ 

อุดหนุนท่ีทำการ
ปกครองอำเภอแวง
ใหญ่ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ปวงชนชาวไทยได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริยไ์ทย 

สำนักงานปลัด 

2 โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อำเภอ
แวงใหญ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

เพื่อเป็นสถานท่ีกลางใน
การประสานการ
ช่วยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

อำเภอแวงใหญ ่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
อำเภอแวงใหญ่ไดร้ับ
ความช่วยเหลือ
เป็นไปด้วยความ
โปร่งใส ตรวจสอบ
ได ้

สำนักงานปลัด 

รวม      2 โครงการ - - 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 - - - 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

➢ แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

1. เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์
2. เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดำเนินการตั้งจุด
สกัด/จุดตักเตือน 
3. เพื่อเสริมสร้าง
จิตสำนึกในเรื่องความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน โดยให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม 

ดำเนินการจัดตั้งจดุ
สกัด/จุดตักเตือน
เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนใน
พื้นที่รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลคอนฉิมในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 -ลดจำนวนครั้งท่ี
เกิดอุบัติเหต ุ
-ลดจำนวน
ผู้บาดเจ็บ 
-ลดจำนวน
ผู้เสยีชีวิต 

1. ลดอตัราการ
สูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินจาก
อุบัติเหตุทางถนน 
2. ประชาชนมสี่วน
ร่วมในการ
ดำเนินการตั้งจุด
สกัด/จุดตักเตือน 
3. ประชาชนมี
จิตสำนึกในเรื่อง
ความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน 

สำนักงานปลัด 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

➢ แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

2 โครงการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

1. เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์
2. เพือ่ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดำเนินการตั้งจุด
สกัด/จุดตักเตือน 
3. เพื่อเสริมสร้าง
จิตสำนึกในเรื่องความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน โดยให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม 

ดำเนินการจัดตั้งจดุ
สกัด/จุดตักเตือน
เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนใน
พื้นที่รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลคอนฉิมในช่วง
เทศกาลปีใหม ่

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 -ลดจำนวนครั้งท่ี
เกิดอุบัติเหต ุ
-ลดจำนวน
ผู้บาดเจ็บ 
-ลดจำนวน
ผู้เสยีชีวิต 

1. ลดอตัราการ
สูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินจาก
อุบัติเหตุทางถนน 
2. ประชาชนมสี่วน
ร่วมในการ
ดำเนินการตั้งจุด
สกัด/จุดตักเตือน 
3. ประชาชนมี
จิตสำนึกในเรื่อง
ความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน 

สำนักงานปลัด 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

➢ แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีรั่บผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการฝึกจัดตั้งและ
ทบทวน อปพร. 

1. เพื่อให้ศูนย์ อปพร. 
ตำบลคอนฉิมมีสมาชิก 
อปพร. ครบ 2 % 
2. เพื่อเป็นการส่งเสริม
ให้ภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการป้องกัน
และช่วยเหลือเมื่อเกดิสา
ธารณภัย 
3. เพื่อให้ภาคประชาชน
ที่ได้รับการฝึกอบรม
สามารถช่วยเหลือตนเอง
ได ้
4. เพื่อให้ประชาชนมี
ความมั่นใจในความ
ปลอดภัยในเวลาเกดิภัย
พิบัติ 

ประชาชนในเขต
ตำบลคอนฉิม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
จำนวน สมาชิก  
อปพร. ท่ีเพิ่มขึ้น 

1. ศูนย์ อปพร. 
ตำบลคอนฉิมมี
สมาชิก อปพร. ครบ 
2 % 
2. ภาคประชาชน
เข้ามามสี่วนร่วมใน
การป้องกันและ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดสา
ธารณภัย 
3. ภาคประชาชนท่ี
ได้รับการฝึกอบรม
สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได ้
4. ประชาชนมีความ
มั่นใจในความปลอด 
ภัยในเวลาเกิดภยั
พิบัติ 

สำนักงานปลัด 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

➢ แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันอัคคีภัยใน
ตำบลคอนฉิม 

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้
เข้ารับการอบรมให้
ตระหนักถึงผลจาก
อัคคีภัย 
2. เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมเมื่อเกิด
อัคคีภัยจะไดม้ีความรู้
ความเข้าใจในการ
ช่วยเหลือ 
3. เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การป้องกันอัคคีภัยใน
ตำบล 

สถานศึกษา / 
สถานที่ราชการ / 
ชุมชนในตำบลคอน
ฉิม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อัตราความเสีย
จากการเกิด
อัคคีภัยลดลง 

1. ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความ
ตระหนักถึงผลจาก
อัคคีภัย 
2. สถานศึกษา / 
สถานท่ีราชการ / 
ชุมชนในตำบลคอน
ฉิม มีความพร้อมใน
การให้ความ
ช่วยเหลือเมื่อเกิด
อัคคีภัย 
 

สำนักงานปลัด 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

➢ แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 โครงการจดังานวัน  
อปพร. 

1. เพื่อสร้างขวัญและ
กำลังใจให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
2. สรา้งจิตสำนึกให้
ตระหนักในหน้าท่ีมี
ความรับผิดชอบต่อ
สังคมส่วนรวม  

อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน
สังกัดศูนย์ อปพร.
ตำบลคอนฉิม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน อปพร.ที่
เข้าร่วมโครงการ 

1. อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน มีขวัญและ
กำลังใจที่ดีขึ้น 
2. อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนมีจิตสำนึกและ
ตระหนักในหน้าท่ี
อย่างแท้จริง 
 

สำนักงานปลัด 

แบบ ผ. ๐2 



 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม  80 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

➢ แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

   

6 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันไฟ
ป่าตำบลคอนฉมิ 

1. เพือ่สร้างเครือข่าย
ป้องกันไฟป่าท่ีผ่านการ
ฝีกอบรม และสามารถ
ขยายผลไปยังหมู่บ้าน 
และสถานศึกษา  
2. เพื่อสร้างจิตสำนึกใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และป้องกันมิให้เกิดไฟ
ป่าในพ้ืนท่ี    

จัดอบรมให้
อาสาสมัครป้องกัน
ไฟป่าจากราษฎรใน
พื้นที่ ผู้นำชุมชน 
นักเรียน นักศึกษา 
และอาสาสมคัร
ต่างๆในพ้ืนท่ีตำบล
คอนฉิม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
อาสาสมัครที่เข้า
ร่วมโครงการ 

1. มีเครือข่าย
ป้องกันไฟป่าท่ีผ่าน
การฝีกอบรม และ
ขยายผลไปยัง
หมู่บ้าน และ
สถานศึกษา  
2. เกิดจติสำนึกใน
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และ
ป้องกันมิให้เกิดไฟ
ป่าในพ้ืนท่ี    

สำนักงานปลัด 

แบบ ผ. ๐2 



 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม  81 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

➢ แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

   

7 โครงการอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น 

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้
เข้ารับการอบรมให้
ตระหนักถึงผลจาก
อัคคภีัย 
2. เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมเมื่อเกิด
อัคคภีัยจะไดม้ีความรู้
ความเข้าใจในการ
ช่วยเหลือ 
3. เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การป้องกันอัคคภีัยใน
ตำบล 

จัดอบรมให้
ประชาชนในพื้นที่ 
ตำบลคอนฉิม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม มีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
เผชิญเหตุในชุมชน 
และการป้องกันและ
ระงับ อัคคีภยัขั้นต้น 

สำนักงานปลัด 

รวม    7    โครงการ - - 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 - - - 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

➢ แผนงานศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ 
 
 
 
 

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนได้
แสดงออกซึ่งความรู้
ความสามารถ 
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้
ตระหนักถึงคณุค่า 
บทบาทสำคัญและการ
พัฒนาตนเอง 
3. เพื่อให้ครอบครัว 
ชุมชนได้ตระหนักถึง
ความสำคญัของการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กและ
เยาวชน 

1. คณะครู 
ผู้ปกครองและ
ประชาชนท่ัวไป 
2. นักเรียนจาก
โรงเรียนต่างๆในเขต
พื้นที่ตำบลคอนฉิม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการที่มตี่อ
การจัดงาน 

1. เด็กและเยาวชน
ได้แสดงออกซึ่ง
ความรู้ความ 
สามารถ 
2. เด็กตระหนักถึง
คุณค่าบทบาทสำคัญ
และการพัฒนา
ตนเอง 
3. ครอบครัว ชุมชน
ตระหนักถึง
ความสำคญัของการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กและ
เยาวชน 

กองการ 
ศึกษาฯ 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

➢ แผนงานศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

2 โครงการเยี่ยมบ้าน
สานสมัพันธ์เด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลคอน
ฉิม 

เพื่อสร้างสมัพันธภาพที่
ดีระหว่างครูกับ
ผู้ปกครองนักเรยีน 

เด็กนักเรยีนและ
ผู้ปกครองของ
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด 
อบต.คอนฉิม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของผู้ปกครอง
นักเรียน 

ครู นักเรียนและ
ผู้ปกครองนักเรยีนมี
ความสัมพันธ์ที่ดตี่อ
กัน 

กองการ 
ศึกษาฯ 

3 โครงการกิจกรรมการ
เรียนรู้วันสำคญัต่างๆ 
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

1. เพื่อให้เด็กนักเรียนได้
เรียนรูเ้กี่ยวกับกิจกรรม
วันสำคัญต่างๆของไทย 
2. เพื่อให้ครู นักเรยีน 
และผูป้กครองได้ร่วมกัน
ทำกิจกรรมในวันสำคัญ
ต่างๆของไทย 

ครู นักเรียน และ
ผู้ปกครองนักเรยีน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.คอนฉิม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการที่มตี่อ
การจัดงาน 

1. เด็กนักเรียนมี
ความรู้เกี่ยวกับวัน
สำคัญทางศาสนา 
2. ครู นักเรยีน และ
ผู้ปกครองได้ร่วมกัน
ทำกิจกรรมในวัน
สำคัญทางศาสนา 

กองการ 
ศึกษาฯ 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

➢ แผนงานศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนรู้
นอกสถานท่ีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

1. เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการของนักเรียน
โดยการเรียนรู้นอก
สถานท่ี จากสถานท่ีจริง 
2. เพื่อส่งเสริมความ 
สัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้ปกครอง และโรงเรียน 
3. เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองหรือ
บุคคลภายนอกมีส่วน
ร่วมในการให้ความรู้แก่
นักเรียน 

นักเรียน ผู้ปกครอง 
และครศููนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด 
อบต.คอนฉิม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการที่มตี่อ
การจัดงาน 

1. นักเรียนได้
ประสบการณ์ที่
แปลกใหม่จากการ
เรียนรู้นอกสถานท่ี 
2. ผู้ปกครอง และ
โรงเรียนมี
ความสัมพันธ์อันดี
ต่อกัน 
3. ผู้ปกครองหรือ
บุคคลภายนอกมี
ส่วนร่วมในการให้
ความรู้แก่นักเรียน 

กองการ 
ศึกษาฯ 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

➢ แผนงานศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 โครงการจดัซื้ออาหาร
เสรมิ(นม) ให้กับเด็ก
นักเรียน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนได้รับอาหาร
เสรมิ (นม) ท่ีมีประโยชน์
ต่อร่างกาย 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.คอนฉิม 
- โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ในเขต 
อบต.คอนฉิม 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 เด็กนักเรยีน
ได้รับอาหาร
เสรมิ (นม)
ครบ 100% 

เด็กนักเรยีนได้รับ
ประทานอาหาร
เสรมิ (นม)ครบทุก
คน 

กองการ 
ศึกษาฯ 

6 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรยีน 

เพื่อสนับสนุนให้เด็ก
นักเรียนได้รับอาหาร
กลางวันครบทุกคน 

โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ที่ตั้งอยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบลคอนฉิม 

1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 เด็กนักเรยีน
ได้รับอาหาร
กลางวันครบ 
100% 

เด็กนักเรยีนได้รับ
ประทานอาหาร
กลางวันครบทุก
คน 

กองการ 
ศึกษาฯ 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

➢ แผนงานศึกษา 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

7 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

เพื่อจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย
ในการศึกษาในของ
สถานศึกษาสังกัด อปท. 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.คอนฉิม 
 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 สถานศึกษา
ได้รับการ
จัดสรร
งบประมาณ 
100% 

สถานศึกษาสังกัด 
อปท.ได้รับจดัสรร
ในการบริหาร
สถานศึกษา 

กองการ 
ศึกษาฯ 

8 โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1. เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กได้
เล่นกีฬาเสรมิพัฒนาการ
ทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจ 
2. เพื่อสร้างความรัก 
ความสามัคคีให้กับเด็ก 
3. เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้
และยินยอมปฏิบัตติาม 
กติกาหรือข้อตกลง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล
คอนฉิม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
นักเรียนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

1. เด็กมีพัฒนา 
การที่ดีทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ 
2. เด็กมีความรัก
ความสามัคค ี
3. เด็กได้เรียนรู้
และยินยอมปฏิบัติ
ตาม กติกา 
ข้อตกลง 

กองการ 
ศึกษาฯ 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

➢ แผนงานศึกษา 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

9 โครงการพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครูที่
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อให้ความรู้และพัฒนา
ครูที่สังกัดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.คอนฉิม 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนครูที่
เข้าร่วม
โครงการ 

ครูสังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
ความรู้เพิ่มมากขึ้น 

กองการ 
ศึกษาฯ 

10 โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองและครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วน
ตำบลคอนฉิม 

เพื่อเป็นการปฐมนเิทศ
ผู้ปกครอง ในการนำ
บุตรหลานเข้าเตรียม
ความพร้อมในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและจดั
กิจกรรมสร้างความ
เข้าใจความสำคัญของ
การจัดการเรยีนการ
สอน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล
คอนฉิม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
ผู้ปกครองและ
ครูศูนย์ฯที่เขา้
ร่วมกิจกรรม 

ผู้ปกครองและครู
มีความรู้ความ
เข้าใจใน
ความสำคญัของ
การจัดการเรยีน
การสอนเพิ่มมาก
ขึ้น 

กองการ 
ศึกษาฯ 

รวม      10  โครงการ - - 2,850,000 2,850,000 2,850,000 2,850,000 2,850,000 - - - 

แบบ ผ. ๐2 



 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม  88 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

➢ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการระบบบริการ
แพทย์ฉุกเฉิน 
อบต.คอนฉิม 

เพื่อให้การช่วยเหลือ
ทางด้านการแพทย์
ฉุกเฉินเบื้องต้นให้กับ
ผู้ป่วยในตำบลคอนฉิม 

ประชาชนตำบล
คอนฉิม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนผู้ป่วย
ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ
ทางด้าน
การแพทย์
ฉุกเฉิน 
เบื้องต้น 

ผู้ป่วยได้รับการ
ช่วยเหลือ
การแพทย์ฉุกเฉิน
เบื้องต้น 

สำนักงานปลัด 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

➢ แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีรั่บผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

2 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

1. ดำเนินการควบคุม 
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ทุกหมู่บ้านในตำบลคอน
ฉิม 
2. เพื่อไม่ให้ประชากร
ป่วยหรือเสียชีวิตด้วย
โรคพิษสุนัขบ้า 
3. เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจและมี
ส่วนร่วมในการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 
4. เพื่อให้หมู่บ้านใน
ตำบลคอนฉิมเป็นเขต
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

สุนัขและแมวในเขต
ตำบลคอนฉิม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้ป่วย
หรือเสยีชีวิต
จากโรคพิษ
สุนัขบ้าลดลง 

1. สามารถ
ควบคุม ป้องกัน
โรคพษิสุนัขบ้าทุก
หมู่บ้านในตำบล
คอนฉิม 
2. ลดจำนวน
ผู้ป่วยหรือเสียชีวิต
จากโรคพิษสุนัข
บ้า 
3. ประชาชนมี
ความ รู้ความ
เข้าใจ มีส่วนร่วม
ในการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 
4. ต.คอนฉิมเป็น
เขตปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้า 

สำนักงานปลัด 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

➢ แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเอดส์และ
เพศสัมพันธ์แก่
เยาวชนตำบลคอนฉิม 

เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ และทักษะ
ในการป้องกันตนเอง 
และมีพฤติกรรมท่ี 
ปลอดภัยจากโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ และ
โรคเอดส์ ตลอดจน การ
สร้างค่านิยมในการมี
เพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบ
ต่อตนเอง และสังคม 

อบรมให้ความรู้แก่
เยาวชนตำบลคอน
ฉิม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
เยาวชนท่ีผ่าน
การอบรม 

เยาวชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ และ
ทักษะในการ
ป้องกันตนเอง 
และมีพฤติกรรมท่ี 
ปลอดภัยจาก
โรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และ
โรคเอดส์  

สำนักงานปลัด 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

➢ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการศูนย์เฉลมิ
พระเกียรติเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรค
เอดส์และผู้ติดเชื้อ 
H.I.V. อำเภอแวงใหญ ่

เพื่อให้ความช่วยเหลือ
และสงเคราะห์แก่
ครอบครัวของผู้ป่วยโรค
เอดส์และผู้ติดเชื้อ  H.I.V. 
อำเภอแวงใหญ ่

อุดหนุนท่ีทำการ
ปกครองอำเภอแวง
ใหญ่ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ครอบครัวและ
ผู้ป่วยตดิเช้ือ 
H.I.V. ที่ได้รับ
การช่วยเหลือ 

สมาชิกผู้ป่วยโรค
เอดส์ ผูต้ิดเชื้อ  
H.I.V. และ
ครอบครัวได้รับ
การช่วยเหลือ
สงเคราะห ์

สำนักปลดั 

5 โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคระบาดใน
ตำบลคอนฉิม 

เพื่อป้องกันการแพร่ของ
โรคระบาดในตำบลคอน
ฉิม 

ประชาชนในตำบล
คอนฉิม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
ประชาชนที่
ได้รับการ
ป้องกัน 

ประชาชนไดร้ับ
การป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาด 

สำนักงานปลัด 

6 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง
และควบคมุโรค
ไข้เลือดออก 

กำจัดและทำลาย
แหล่งเพาะพันธ์ุของ
พาหะนำโรค 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ได้รับการ
ควบคุม 

ลดแหล่งเพาะพันธ์ุ
ของพาหะนำโรค 

สำนักงานปลัด 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

➢ แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

7 เงินอุดหนุนสำหรับ 
การดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการ 
พระราชดำริด้าน  
สาธารณสุข  
บ้านคอนฉิม หมู่ท่ี 1 
 

เพื่อตอบสนองการ
ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนให้คณะ 
กรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 ดำเนิน
โครงการอย่างน้อย 
3 โครงการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
โครงการที่
ได้รับ
สนับสนุน 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

สำนักงานปลัด 

8 เงินอุดหนุนสำหรับ 
การดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการ 
พระราชดำริด้าน  
สาธารณสุข  
บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 2 

เพื่อตอบสนองการ
ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนให้คณะ 
กรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 ดำเนิน
โครงการอย่างน้อย 
3 โครงการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
โครงการที่
ได้รับ
สนับสนุน 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

สำนักงานปลัด 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

➢ แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

9 เงินอุดหนุนสำหรับ 
การดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการ 
พระราชดำริด้าน  
สาธารณสุข บ้านโนน
สวรรค์ หมู่ที่ 3 

เพื่อตอบสนองการ
ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนให้คณะ 
กรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 ดำเนิน
โครงการอย่างน้อย 
3 โครงการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
โครงการที่
ได้รับ
สนับสนุน 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

สำนักงานปลัด 

10 เงินอุดหนุนสำหรับ 
การดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการ 
พระราชดำริด้าน  
สาธารณสุข  
บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 

เพื่อตอบสนองการ
ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนให้คณะ 
กรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 ดำเนิน
โครงการอย่างน้อย 
3 โครงการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
โครงการที่
ได้รับ
สนับสนุน 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

สำนักงานปลัด 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

➢ แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

11 เงินอุดหนุนสำหรับ 
การดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการ 
พระราชดำริด้าน  
สาธารณสุข บ้านป่าแดง 
หมู่ที่ 5 

เพื่อตอบสนองการ
ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนให้คณะ 
กรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 ดำเนิน
โครงการอย่างน้อย 
3 โครงการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
โครงการที่
ได้รับ
สนับสนุน 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

สำนักงานปลัด 

12 เงินอุดหนุนสำหรับ 
การดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการ 
พระราชดำริด้าน  
สาธารณสุข บ้านดอน
โจด หมู่ที่ 6 

เพื่อตอบสนองการ
ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนให้คณะ 
กรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 ดำเนิน
โครงการอย่างน้อย 
3 โครงการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
โครงการที่
ได้รับ
สนับสนุน 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

สำนักงานปลัด 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

➢ แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

13 เงินอุดหนุนสำหรับ 
การดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการ 
พระราชดำริด้าน  
สาธารณสุข บ้านโคก
สว่าง หมู่ที่ 7 

เพื่อตอบสนองการ
ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนให้คณะ 
กรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 ดำเนิน
โครงการอย่างน้อย 
3 โครงการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
โครงการที่
ได้รับ
สนับสนุน 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

สำนักงานปลัด 

14 เงินอุดหนุนสำหรับ 
การดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการ 
พระราชดำริด้าน  
สาธารณสุข บ้านโนนเก่า
น้อย หมู่ที่ 8 

เพื่อตอบสนองการ
ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนให้คณะ 
กรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8 ดำเนิน
โครงการอย่างน้อย 
3 โครงการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
โครงการที่
ได้รับ
สนับสนุน 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

สำนักงานปลัด 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

➢ แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

15 เงินอุดหนุนสำหรับ 
การดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการ 
พระราชดำริด้าน  
สาธารณสุข บ้าน   
คอนฉิมพัฒนา  
หมู่ที่ 9 

เพื่อตอบสนองการ
ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนให้คณะ 
กรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9 ดำเนิน
โครงการอย่างน้อย 
3 โครงการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
โครงการที่
ได้รับ
สนับสนุน 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

สำนักงานปลัด 

รวม 15 โครงการ - - 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 - - - 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

➢ แผนงานสังคมสงเคราะห ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุน
ภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัด
ขอนแก่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น  

อุดหนุนสำนักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัด
ขอนแก่น 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวน
ภารกิจท่ี
ดำเนินการ 

สำนักงานเหล่า
กาชาดจังหวัด
ขอนแก่นมีรายได้
จากการจัดงานไว้
ใช้สำหรับดำเนิน
กิจกรรมตาม
ภารกิจ 

สำนักงานปลัด 

รวม 1 โครงการ - - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - - - 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่ 

1. เพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานของ ศพส.อ.
แวงใหญ่ 
2. เพื่อป้องกันและและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่ อ.แวงใหญ่ 

อุดหนุนท่ีทำการ
ปกครองอำเภอแวง
ใหญ่ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของ
ปัญหาและการ
แพร่ระบาดของ
ยาเสพตดิลดลง 

ปัญหาและการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติดลดลง 

สำนักงานปลัด 

2 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดขอนแก่น 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิตาม
นโยบายรัฐบาล 

อุดหนุนท่ีทำการ
ปกครองจังหวัด
ขอนแก่น 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ปัญหาและการ
แพร่ระบาดของ
ยาเสพตดิลดลง 

ปัญหาและการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติดลดลง 

สำนักงานปลัด 

3 โครงการป้องกันต้าน
ภัยยาเสพตดิใน
สถานศึกษาในตำบล
คอนฉิม 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ศักยภาพในการปฏิบัติเป็น
แกนนำในการให้ความรู้/
ความเข้าใจเกีย่วกบัโทษและ
พิษภัยทางยาเสพติด กระตุ้น
และปลูกจิตสำนกึเพื่อต่อสู้
เพื่อเอาชนะยาเสพติดอยา่ง
เป็นรูปธรรม 

นักเรียนใน
สถานศึกษาในเขต
ตำบลคอนฉิม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
จำนวนโรงเรียน
ที่มีแกนนำ
เยาวชนป้องกัน
ยาเสพติด 

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ศักยภาพในการปฏิบัติ
เป็นแกนนำในการให้
ความรู้/ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัโทษและพิษภัย
ทางยาเสพติด กระตุ้น
และปลูกจิตสำนกึเพื่อ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพ
ติดอย่างเป็นรูปธรรม 

สำนักงานปลัด 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพกลุม่สตรี
แม่บ้านตำบลคอนฉิม 

เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุม่
สตรีแม่บ้านตำบลคอน
ฉิม 

กลุ่มสตรีแม่บ้าน
ตำบลคอนฉิม  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนผู้เข้า
รับการ
ฝึกอบรม 

กลุ่มสตรีแม่บ้าน
ตำบลคอนฉิมมี
ศักยภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สำนักงานปลัด 

5 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน 
ในเขตตำบลคอนฉิม 

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำ
หมู่บ้านตำบลคอนฉิม 

ผู้นำหมู่บ้านตำบล
คอนฉิม  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนผู้เข้า
รับการ
ฝึกอบรม 

ผู้นำหมู่บ้านตำบล
คอนฉิมมีศักยภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สำนักงานปลัด 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6 โครงการปลูกจิตสำนึก 
สร้างภมูิคุ้มกัน 
ป้องกันยาเสพติดแก่
เยาวชนตำบลคอนฉิม 

1.เพื่อปลูกจติสำนึก 
สร้างภมูิคุ้มกัน ให้กับ
เยาวชนตำบลคอนฉิม 
2.เพื่อป้องกันการแร่
ระบาดของยาเสพตดิ 

ฝึกอบรมให้ความรู้ 
แนวทาง ข้อคิดใน
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด และบำเพ็ญ
ประโยชน์ ร่วม
กิจกรรมจติอาสา 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เยาวชนเกิดองค์
ความรู้ สร้าง
ภูมิคุ้มกัน ลดการ
แพร่ระบาดของยา
เสพติดในพ้ืนท่ี
ตำบลคอนฉิม 

สำนักปลดั 

7 โครงการศูนย์
ปฏิบัติการยาเสพติด
ตำบลคอนฉิม 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานของศูนย์
ปฏิบัติการยาเสพติด
ตำบลคอนฉิม 

จัดกิจกรรมรณรงค์
ประชาสมัพันธ์สร้าง
จิตสำนึกให้แก่
ประชาชนในการ
ต่อต้านยาเสพตดิ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
กิจกรรมที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมี
จิตสำนึกหา่งไกล
ยาเสพตดิ 

สำนักปลดั 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

8 โครงการตำบลน่าอยู่ 
หมู่บ้านน่ามอง 

1. เพื่อพัฒนาและให้
เกิดความรักสามัคคีใน
การพัฒนาและทำความ
สะอาดร่วมกันของคนใน
ชุมชน 
2. เพื่อสร้างทัศนคติ
และจิตสำนึกท่ีดีงามใน
การอยู่ร่วมกัน 

กิจกรรมรักษาความ
สะอาดร่วมกัน
ภายในชุมชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนใน
ชุมชนมีความรัก
สามัคคี มีการ
ร่วมกันพัฒนาและ
ทำความสะอาด
ร่วมกัน 

สำนักปลดั 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

9 โครงการจดัเวที
ประชาคมหมู่บ้าน-
ตำบล 

1. เพื่อรับทราบปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนท่ีแท้จริง 
2. เพื่อนำปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
มาดำเนินการแก้ไข
ปัญหา 

1. จัดเวทีประชาคม
ท้องถิ่นเพื่อจัดทำ,
ทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
2. จัดเวทีประชาคม
เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นของ
ประชาชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
ประชาคม 

1. ทราบปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชนท่ี
แท้จริง 
2. ประชาชน
ได้รับการแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อน 

สำนักงานปลัด 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

10 โครงการกิจกรรมวัน
ผู้สูงอายุและวัน
ครอบครัว 

1. เพื่ออนุรักษ ์
วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนยีม อันดี
งามของท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 
2. เพื่อเป็นการส่งเสริม
ให้ผู้สูงอายุเห็นคุณคา่
ของตนเอง เป็น
แบบอย่างท่ีดี 
3. เพื่อส่งเสรมิสถาบัน
ครอบครัวให้มีความ
อบอุ่น และมั่นคงสืบไป 
4. เพื่อส่งเสรมิให้
ผู้สูงอายไุด้พบปะทำ
กิจกรรมร่วมกัน 

1. ผู้สูงอายุในเขต
ตำบลคอนฉิม 
2. เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในตำบล
คอนฉิม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชนท่ี
มีต่อการจดั
งาน
ประเพณ ี

1. เยาวชน 
ประชาชนไดรู้้จัก
วัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่น 
2. ผู้สูงอายุได้ทำ
กิจกรรมร่วมกัน 
3.สถาบัน
ครอบครัวมีความ
อบอุ่น และมั่นคง
สืบไป 

สำนักปลดั 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

11 โครงการส่งเสริม
และสนบัสนุนการ
สร้างความปรองดอง
และสมานฉันท์ของ
คนในชาติ  

1.เพื่อสร้างความรัก
ความสามัคคีของคนใน
ชุมชน 
2.เพื่อสร้างทัศนคติและ
จิตสำนึกท่ีดีงามในการ
อยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ โดยเน้นการ
มีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน  

จัดประดับตกแต่งธง
ตราสญัลักษณ์ และ
จัดซื้อธงตรา
สัญลักษณ์ให้กับ
ประชาชนในตำบล
คอนฉิม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ส่งเสริมให้
ประชาชนในตำบล
คอนฉิมมี
ปรองดองและ
สมานฉันท์ 
จิตสำนึกท่ีดีงามใน
การอยู่ร่วมกัน 

สำนักปลดั 

12 โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุตำบลคอนฉิม 

ผู้สูงอายุตำบลคอน
ฉิม  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้า
รับการ
ฝึกอบรม 

ผู้สูงอายุตำบล
คอนฉิมมีศักยภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สำนักงานปลัด 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

13 โครงการส่งเสริม
และสนบัสนุนการ
สร้างความปรองดอง
และสมานฉันท์ของ
คนในชาติ  

1.เพื่อสร้างความรัก
ความสามัคคีของคนใน
ชุมชน 
2.เพื่อสร้างทัศนคติและ
จิตสำนึกท่ีดีงามในการ
อยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ โดยเน้นการ
มีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน  

จัดประดับตกแต่งธง
ตราสญัลักษณ์ และ
จัดซื้อธงตรา
สัญลักษณ์ให้กับ
ประชาชนในตำบล
คอนฉิม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ส่งเสริมให้
ประชาชนในตำบล
คอนฉิมมี
ปรองดองและ
สมานฉันท์ 
จิตสำนึกท่ีดีงามใน
การอยู่ร่วมกัน 

สำนักปลดั 

14 โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุตำบลคอนฉิม 

ผู้สูงอายุตำบลคอน
ฉิม  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้า
รับการ
ฝึกอบรม 

ผู้สูงอายุตำบล
คอนฉิมมีศักยภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สำนักงานปลัด 

15 โครงการเฉลิมพระ
เกียรติอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ

เพื่อส่งเสริมการ
ดำเนินงานตามแนว
พระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 

ประชาชนในตำบล
คอนฉิม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนผู้เข้า
รับการ

ฝึกอบรม 

ประชาชน
ดำเนินงานตาม
แนวพระราชดำริ
เพิ่มมากข้ึน 

สำนักงานปลัด 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

16 โครงการส่งเสริม
อาชีพในชุมชนตำบล
คอนฉิม 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพให้แก่ประชาชน 
เพื่อให้เกิดความรู้และ
ทักษะอาชีพ 

ประชาชนในตำบล
คอนฉิม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ส่งเสริมให้
ประชาชนในตำบล
คอนฉิมมีความรู้
และทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 

สำนักปลดั 

17 โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้ความรู้ในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนในตำบล
คอนฉิม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ส่งเสริมให้
ประชาชนในตำบล
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

สำนกังานปลัด 

รวม 17 โครงการ - - 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 - - - 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

➢ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม 
บำรุง รักษา
ศิลปวัฒนธรรม จารตี
ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น การประกวด 
สรภญัญะและการ
ประกวดร้องเพลง
พื้นบ้าน 

1. เพื่อให้เด็กได้ศึกษา
และนำหลักธรรมคำ
สอนของพระพุทธ 
ศาสนามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
2. เพื่อให้เยาวชนได้รู้จัก
บทสวดมนตห์มู่ทำนอง
สรภญัญะ 
3. เพื่อให้ อปท.ได้
อนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ส่งเสริมประเพณีอันดี
งามให้คงอยู ่

1. ประชาชนใน
ตำบลคอนฉิม 
2. เด็กนักเรียนจาก
โรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. ในเขตตำบล
คอนฉิม 
3. นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
อบต.คอนฉิม 
4. คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานจ้าง 
สมาชิกสภา 
อบต.คอนฉิม 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละของ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชนท่ี
มีต่อการจดั
งาน
ประเพณ ี

1. เด็กได้นำ
หลักธรรมคำสอน
ของพระพุทธ 
ศาสนามาใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
2. เยาวชน 
ประชาชนไดรู้้จัด
บทสวดมนตห์มู่
ทำนองสรภัญญะ 
3. อปท.ได้อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

กองการ 
ศึกษาฯ 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

➢ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

2 โครงการส่งเสริม
บำรุงรักษา วัฒนธรรม
จารีตประเพณี 
กิจกรรมบญุเดือนหก
หรือเดือนเจด็ 

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี
ขนบธรรมเนยีมอันดีงาม
ของท้องถิ่น 

ประชาชนตำบล
คอนฉิม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชนท่ี
มีต่อการจดั
งาน 

ประชาชน 
เยาวชน คนรุ่น
ใหม่ไดรู้้จัก
วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนยีม
อันดีงามของ
ท้องถิ่น 

กองการ 
ศึกษาฯ 

3 โครงการส่งเสริม 
บำรุงรักษา จารตี
ประเพณี กิจกรรมวัน
เข้าพรรษา และวัน
อาสาฬหบูชา 

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี
ขนบธรรมเนยีมอันดีงาม
ของท้องถิ่น 

ประชาชนตำบล
คอนฉิม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชนท่ี
มีต่อการจดั
งาน 

วัฒนธรรม 
ประเพณี
ขนบธรรมเนยีม
อันดีงามของ
ท้องถิ่นยังคงอยู่
สืบไป 

กองการ 
ศึกษาฯ 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

➢ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริมกีฬา
ต้านยาเสพติด 

1. เพื่อส่งเสรมิและ
พัฒนาทักษะการกีฬา
ระดับตำบลใหสู้งขึ้นและ
ส่งเสริมให้ไปสู่ระดับ
อำเภอต่อไป 
2. เพื่อส่งเสรมิให้
ประชาชน เยาวชนรัก
การเล่นกีฬา ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 
ห่างไกลยาเสพติด 

ประชาชนในเขต
ตำบลคอนฉิม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชนท่ี
มีต่อการจดั
โครงการ 

1. นักกีฬามีทักษะ
การกีฬาในระดับที่
สูงขึ้น 
2. ประชาชน 
เยาวชนรักการเล่น
กีฬา ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 
ห่างไกลยาเสพติด 

กองการ 
ศึกษาฯ 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

➢ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 โครงการจดัซื้อ
อุปกรณ์กีฬาให้แก่
หมู่บ้าน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
รักการเล่นกีฬาและการ
ออกกำลังกาย มีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

หมู่บ้านในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบลคอนฉิม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนผู้ที่
สนใจเล่น
กีฬาเพิม่ขึ้น 

ประชาชนรักการ
เล่นกีฬาและการ
ออกกำลังกาย มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 

กองการ 
ศึกษาฯ 

6 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีบุญกุ้มข้าว
ใหญ่และของดีแวง
ใหญ่ 

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป  

อุดหนุนท่ีทำการ
ปกครองอำเภอแวง
ใหญ่ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการที่มี
ต่อการจัด
งาน 

ประเพณี
วัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่นให้
คงอยู่สืบไป 

กองการ 
ศึกษาฯ 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

➢ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

7 โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมจารีต
ประเพณี กิจกรรม
บุญคุณลาน สู่ขวัญ
ข้าวชาวอีสาน 

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และ
สืบสานงานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป  

จัดกิจกรรมอนุรักษ์
และสบืสาประเพณี
วัฒนธรรมจารีต
ประเพณี กิจกรรม
บุญคุณลาน สู่ขวญั
ข้าวชาวอีสาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการที่มี
ต่อการจัด
งาน 

ประเพณี
วัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่นให้
คงอยู่สืบไป 

กองการ 
ศึกษาฯ 

8 โครงการส่งเสริม 
บำรุงรักษา จารตี
ประเพณี กิจกรรม
วันออกพรรษา 

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี
ขนบธรรมเนยีมอันดีงาม
ของท้องถิ่น 

ประชาชนตำบล
คอนฉิม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ที่มีต่อการจัด
งาน 

วัฒนธรรม ประเพณี
ขนบธรรมเนียมอันดี
งามของท้องถิ่นยังคง
อยู่สืบไป 

กองการ 
ศึกษาฯ 

9 โครงการรำบวงสรวง
สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ
ศาลหลักเมือง  
(รำงานไหม) 

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี 
ขนบธรรมเนยีมท้องถิ่น 

ประชาชนตำบล
คอนฉิม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ที่มีต่อการจัด
งาน 

วัฒนธรรม ประเพณี
ขนบธรรมเนียมอันดี
งามของท้องถิ่นยังคง
อยู่สืบไป 

กองการ 
ศึกษาฯ 

รวม 9 โครงการ - - 490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 - - - 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

➢ แผนงานงบกลาง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการจราจร 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการจราจร 

การจัดหาเครื่องมือ
ใช้เกี่ยวกับกิจการ
จราจรต่างๆ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 อบต. จ่าย 
เงินรายจ่าย
ตามข้อ
ผูกพันได้ 
100% 
ตามที่
กฎหมาย
กำหนด 

มีเครื่องมือใช้
เกี่ยวกับกิจการ
จราจรต่างๆ 

สำนักงานปลัด 

2 โครงการเงินสมทบ
ระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี 

-เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดบริการ
สาธารณสุขในเขตตำบล
คอนฉิม 
-ให้ประชาชนทุกกลุ่มได้
เข้าถึงบริการด้าน
สาธารณสุข 

สมทบเงินเข้า
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพตำบลคอน
ฉิมตามประกาศ
คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 
 

90,000 93,000 97,000 100,000 110,000 อบต. จ่าย 
เงินรายจ่าย
ตามข้อ
ผูกพันได้ 
100% 
ตามที่
กฎหมาย
กำหนด 

มีศักยภาพในการ 
บริหารจดัการและ
การปฏิบัติงาน
ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจ 

สำนักงานปลัด 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

➢ แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการเงินสมทบ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตำบลคอนฉิม 

-เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดบริการ
สวัสดิการให้กับ
ประชาชนในเขตตำบล
คอนฉิม 
 

สมทบเงินเข้า
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตำบลคอนฉิม  
(ออมวันละบาท) 
 

300,000 330,000 330,000 350,000 350,000 อบต. จ่าย 
เงินรายจ่าย
ตามข้อ
ผูกพันได้ 
100% 
ตามที่
กฎหมาย
กำหนด 

มีศักยภาพในการ 
บริหารจดัการและ
การปฏิบัติงาน
ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจ 

สำนักงานปลัด 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

➢ แผนงานงบกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อสนับสนุนการ
เสรมิสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผูสู้งอายุและ
สนับสนุนการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ
ครบ 60 ปี ที่
ขึ้นทะเบียนกับ
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลคอน
ฉิม  

9,000,000 9,200,000 9,500,000 9,800,000 10,000,000 ผู้สูงอายุ
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 
100 % 

ผู้สูงอายุมรีายได้
และมีคณุภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

สำนักงานปลัด 

5 เบี้ยยังชีพความ
พิการ 

เพื่อสนับสนุนการ
เสรมิสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คนพิการ และ
สนับสนุนการสงเคราะห์
เบี้ยความพิการ 

ผู้พิการที่ข้ึน
ทะเบียนในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลคอน
ฉิม 

2,200,000 2,500,000 2,700,000 2,900,000 3,100,000 ผู้พิการได้รับ
ความ
ช่วยเหลือ 
100 % 

ผู้พิการมรีายได้
และมีคณุภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

สำนักงานปลัด 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

➢ แผนงานงบกลาง 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6 เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
ความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานของรัฐอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

ผู้ป่วยเอดส์ที่ข้ึน
ทะเบียนในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลคอน
ฉิม 

30,000 30,000 40,000 40,000 40,000 ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 
100 % 

ผู้ป่วยเอดส์มี
รายได้และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

สำนักงานปลัด 

รวม 6 โครงการ - - 11,680,000 12,213,000 12,727,000 13,250,000 13,660,000 - - - 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเชื่อโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมภิาคลุ่มน้ำโขง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขันภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชมุชน 

➢ แผนงานการเกษตร 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ 
เกษตรประจำตำบล
คอนฉิม 

เพื่อเป็นการบริการและ
ถ่ายทอดความรู้ทางด้าน
การเกษตรให้กับ
ประชาชน 

อบรมให้ความรู้
ทางด้านการเกษตร
ให้กับประชาชน
ตำบลคอนฉิม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
เข้ารับการ
อบรม 

ประชาชนมีความรู้
ทางด้าน
การเกษตรให้กับ
ประชาชนตำบล
คอนฉิม 

สำนักปลดั 

2 โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนการแปร
รูปผลผลิตทาง
การเกษตร 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกษตรกร  
มีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร ให้เป็น
สินค้าชุมชน ให้สามารถ
เข้าสู่ตลาด และการ
แข่งขันได้ 

จัดอบรมให้ความรู้ 
สนับสนุนการแปร
รูปสินค้าทาง
การเกษตรให้เป็น
สินค้าชุมชน ให้แก่
เกษตรกรในตำบล
คอนฉิม 

  50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
เข้ารับการ
อบรม 

ประชาชนมีความรู้ 
มีอาชีพเสริม เพิ่ม
รายได้ มีความ
มั่นคงและสามารถ
พึ่งตนเองได ้

สำนักปลดั 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเชื่อโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมภิาคลุ่มน้ำโขง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขันภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชมุชน 

➢ แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริมการ
ใช้สารอินทรีย์
ทดแทนการใช้
สารเคมีทาง
การเกษตร 

เพื่อให้เกษตรกรมี
ความรู้ความเข้าใจการ
ผลิตและการใช้
สารอินทรีย์อย่างมี
ประสิทธิภาพในการลด
การใช้สารเคม ี

อบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกรเกี่ยวกับ
การผลิตและการใช้
สารอินทรีย์แทนการ
ใช้สารเคม ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
เข้ารับการ
อบรม 

ประชาชนมีความรู้
ทางด้าน
การเกษตรให้กับ
ประชาชนตำบล
คอนฉิม 

สำนักปลดั 

รวม 3 โครงการ - - 100,000 100,000 150,000 150,000 150,000 - - - 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 4. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม
การคัดแยกขยะใน
ตำบลคอนฉิม 

1. เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการคัดแยก
ขยะในครัวเรือน 
2. เพื่อป้องกันการเกิด
ปัญหาขยะสะสม 
3. ให้สถานศึกษาเขา้มา
มีส่วนร่วมในการคัดแยก
ขยะ 

ประชาชนในตำบล
คอนฉิมและ
สถานศึกษาในตำบล
คอนฉิม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
จำนวนขยะ
ที่ลดลง 

1. ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการคัด
แยกขยะใน
ครัวเรือน 
2. ปัญหาขยะ
สะสมลดลง 
3. สถานศึกษาเข้า
มามีส่วนร่วมใน
การคัดแยกขยะ 

สำนักงานปลัด 

รวม 1 โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - -  

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 4. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

➢ แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการ
ใช้สารอินทรีย์
ทดแทนการใช้
สารเคมีทาง
การเกษตร 

เพื่อให้เกษตรกรมี
ความรู้ความเข้าใจ
การผลิตและการใช้
สารอินทรีย์อย่างมี
ประสิทธิภาพในการ
ลดการใช้สารเคม ี

อบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกรเกี่ยวกับการ
ผลิตและการใช้
สารอินทรีย์แทนการ
ใช้สารเคม ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
เข้ารับการ
อบรม 

ประชาชนมีความรู้
ทางด้าน
การเกษตรให้กับ
ประชาชนตำบล
คอนฉิม 

สำนักปลดั 

2 โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อฟ้ืนฟูทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ปลูกป่าชุมชนในพ้ืนท่ี 
ปลูกไม้ใช้สอย 

  30,000 30,000 30,000 จำนวน
ต้นไม้ที่
เพิ่มขึ้น 

ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมไดร้ับ
การฟื้นฟู 

สำนักปลดั 

รวม 2 โครงการ - - 50,000 50,000 80,000 80,000 80,000 - - - 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และเมืองการประชมุสัมมนา (Meeting,Incentive Travel, Exhibitions : MICE City)  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
 5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ 

➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม
ศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

1. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน การ
ปฏิบัติงาน 
2. เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายนำ
ความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาดูงานมา
ปรับใช้กับการบริหาร
และการปฏิบัติงาน 

คณะผู้บริหารท้องถิ่น/
สมาชิกสภาท้องถิ่น/
บุคลากรของ 
อบต.คอนฉิม 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
อบรม 

คณะผู้บริหาร
ท้องถิน่/สมาชิก
สภาท้องถิ่น/
บุคลากรของ 
อบต.คอนฉิม มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
มากยิ่งข้ึน 

สำนักงานปลัด 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และเมืองการประชมุสัมมนา (Meeting,Incentive Travel, Exhibitions : MICE City)  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ 

➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

2 โครงการรณรงค์
ประชาสมัพันธ์
การจัดเก็บภาษี 
และการออก
ให้บริการจดัเก็บ
ภาษีเคลื่อนที ่

1. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้และมี
รายได้มากข้ึน 
2. เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
และเต็มใจชำระภาษี
มากขึ้น 

ผู้เข้าข่ายมหีน้าท่ีชำระ
ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน 
ภาษีป้ายในเขตตำบล
คอนฉิม 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
เงินภาษีท่ี
จัดเก็บได้
เพิ่มขึ้น 

1. อบต.มรีายได้
จากการจัดเก็บ
ภาษีเพิ่มขึ้น 
2. ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
และเต็มใจชำระ
ภาษีมากขึ้น 

กองคลัง 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และเมืองการประชมุสัมมนา (Meeting,Incentive Travel, Exhibitions : MICE City)  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ 

➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการจดัการ
เลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น 

เพื่อให้ อบต.คอนฉิมมี
ระบบการบริหารงาน
เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ 

ดำเนินการจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

   600,000  จำนวนผู้มา
ใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 

การบริหารงาน
เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตาม
ระเบียบของทาง
ราชการ 

สำนักงานปลัด 

4 โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 

เพื่อปลูกจิตสำนึกให้
คณะผู้บริหาร, สมาชิก
สภา อบต., พนักงาน
ส่วนตำบล, 
ลูกจ้างประจำ, 
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ, พนักงานจ้าง
ทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่
ราชการโดยคำนึงถึง
หลักคุณธรรม 
จริยธรรม 

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้ สร้างจิตสำนึก
ในการปฏิบัตริาชการ
โดยคำนึงถึงหลัก
คุณธรรม จรยิธรรม 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

คณะผู้บริหาร, 
สมาชิกสภา อบต., 
พนักงานส่วน
ตำบล, 
ลูกจ้างประจำ, 
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ, พนักงาน
จ้างท่ัวไป ปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการโดย
คำนึงถึงหลัก
คุณธรรม 
จริยธรรม 

สำนักงานปลัด 

รวม 4 โครงการ - - 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 - - - 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และเมืองการประชมุสัมมนา (Meeting,Incentive Travel, Exhibitions : MICE City)  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ 

➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการจดัเวที
ประชาคมท้องถิ่น 

1. เพื่อรับทราบปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนท่ีแท้จริง 
2. เพื่อนำปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนมา
ดำเนินการแกไ้ข
ปัญหา 

1. จัดเวทีประชาคม
ท้องถิ่นเพื่อจัดทำ,
ทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
2. จัดเวทีประชาคม
เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
ประชาคม 

1. ทราบปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชนท่ี
แท้จริง 
2. ประชาชน
ได้รับการแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อน 

สำนักงานปลัด 

รวม 1 โครงการ - - 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  - - 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู ่

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการลงหินคลุก 
ถนนลำห้วยเสือเขี้ยว
ตอนล่างจากแยกนา
นางสวา ปลัดศรีช่วย 
ถึง นานายกิมชวน  
แวมประชา บ้านคอน
ฉิม หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกในการขน
ถ่ายสินค้าทางการ
เกษตร 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5 เมตร ยาว 700 
เมตร หนาเฉลีย่ 
0.05เมตร 

175,000     ถนนหินคลุก 
1 สาย ยาว 
700 เมตร 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกใน
การขนถ่ายสินคา้
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

2 โครงการลงหินคลุก
ถนนลำห้วยขี้นาค
ตอนล่าง ถึงฝายกก
โพธิ์ บ้านคอนฉิม หมู่
ที่ 1 

เพื่อใหป้ระชาชน
สามารถสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกในการขน
ถ่ายสินค้าทางการ
เกษตร 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ยาว 500 
เมตร หนาเฉลีย่ 
0.05 เมตร 

100,000     ถนนหินคลุก 
1 สาย ยาว 
500 เมตร 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกใน
การขนถ่ายสินคา้
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองสามเหลี่ยม-
บ้านท่าเยี่ยม (ส่วนต่อ) 
บ้านคอนฉิม หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกในการขน
ถ่ายสินค้าทางการ
เกษตร 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

 900,000    ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
1 สาย ยาว 
300 เมตร 

1.ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู ่

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก สายแยกนา
นางบุญเถื่อน-หนอง
เอี้ยง บ้านคอนฉิม หมู่
ที่ 1 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา ในการใช้
พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5 เมตร ยาว 750 
เมตร หนาเฉลีย่ 
0.05 เมตร 

  187,500   ถนนหินคลุก 
1 สาย ยาว 
750 เมตร 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกใน
การขนถ่ายสินคา้
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก สายดอนปู่ตา 
- ลำห้วยเสือเขี้ยว 
(แยกบ่อบาดาล) ช่วง
สามแยกนานายฉวี 
ปลัดกอง -นานางยุ
ภาพร ทองแม้น บ้าน
คอนฉิม หมู่ที่ 1 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา ในการใช้
พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5 เมตร ยาว 1,750 
เมตร หนาเฉลีย่ 
0.05 เมตร 

  437,500   ถนนหินคลุก 
1 สาย ยาว 
1,750 
เมตร 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกใน
การขนถ่ายสินคา้
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู ่

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก สายดอนปู่ตา 
– ลำห้วยเสือเขี้ยว 
ตอนบน จากนานาง
สลา - บ้านโคกสว่าง 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา ในการใช้
พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5 เมตร ยาว 2,100 
เมตร หนาเฉลีย่ 
0.05 เมตร 

  525,000   ถนนหนิคลุก 
1 สาย ยาว 
2,100 เมตร 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกใน
การขนถ่ายสินคา้
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
โรงพยาบาลแวงใหญ่-
หนองกุง จากนานาย
ประหยัด จันทร์ตุ -นา
นายดง  หมื่นศรีพรม 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา ในการใช้
พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

  1,500,000   ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
1 สาย ยาว 
500 เมตร 

1.ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกคามคันดินลำ
ห้วยเสือเขีย้วฝั่งทิศใต้
จากนานาย 
กิมชวน แวมประชา -
บ้านโคกสว่าง 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา ในการใช้
พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5 เมตร ยาว 
3,500 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร 

   875,000  ถนนหินคลุก 
1 สาย ยาว 
3,500 เมตร 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกใน
การขนถ่ายสินคา้
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู ่

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบ้านโนนใหญ่ 
หมู่ที่ 2 จากเส้นลำ
ห้วยแกเช่ือมบ้าน
หนองทุ่ม 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกในการขน
ถ่ายสินค้าทางการ
เกษตร 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร  

200,000     ถนนหินคลุก 
1 สาย ยาว 
1,000 เมตร 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกใน
การขนถ่ายสินคา้
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
โนนใหญ่ หมู่ท่ี 2 จาก
วัดกู่แก้ว เชื่อมถนนบ้าน
โนนใหญ่-ป่าแดง 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา ในการใช้
พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

1,200,000     ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
1 สาย ยาว 
500 เมตร 

1.ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านโนนใหญ่ 
หมู่ที่ 2 ข้างลำห้วยขี้
นาคท้ังสองข้าง เป็น
ถนนเช่ือมบ้านโนน
ใหญ่ บ้านคอนฉิม 
บ้านดอนโจด 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกในการขน
ถ่ายสินค้าทางการ
เกษตร 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ยาว 
5,000 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร 

 1,000,000    ถนนหินคลุก 
1 สาย ยาว 
5,000 เมตร 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกใน
การขนถ่ายสินคา้
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู ่

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านโนนใหญ่ 
หมู่ที่ 2 จากปู่ตาถึงวัด
ป่ากู่แก้วชัยราม 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกในการขน
ถ่ายสินค้าทางการ
เกษตร 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ยาว 500 
เมตร หนาเฉลีย่ 
0.05 เมตร 

 100,000    ถนนหินคลุก 
1 สาย ยาว 
500 เมตร 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกใน
การขนถ่ายสินคา้
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบ้านโนนใหญ่ 
หมู่ที่ 2 จากทางแยก
นาพ่อคะนอง โคตร
มะณี ไปเชื่อมกับถนน
เส้นบ้านป่าแดง 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกในการขน
ถ่ายสินค้าทางการ
เกษตร 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ยาว 700 
เมตร หนาเฉลีย่ 
0.05 เมตร 

  140,000   ถนนหินคลุก 
1 สาย ยาว 
700 เมตร 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกใน
การขนถ่ายสินคา้
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู ่

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากถนนเข้าหมู่บ้าน
โนนใหญ่ หมู่ที่ 2 ไป
นาพ่ออินทร์ เชื่อม
ปากทางรอบหมู่บ้าน
คอนฉิม 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา ในการใช้
พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ยาว 350 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

  840,000   ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
1 สาย ยาว 
350 เมตร 

1.ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 2 
จากนาพ่อเสวียน เข็ม
ลา ไปเช่ือมถนนบ้าน
คอนฉิม - บ้านดอน
โจดโนนเก่าน้อย 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา ในการใช้
พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ยาว 250 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

   600,000  ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
1 สาย ยาว 
250 เมตร 

1.ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู ่

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

16 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุกบ้านโนนใหญ่ 
หมู่ที่ 2 จากนาแม่
ทองสา เคร้าฉิม 
ทางเข้าหมู่บ้านโนน
ใหญ่ไปถึงลำห้วยแก
ทางเข้าบ้านหนองทุ่ม 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกในการขน
ถ่ายสินค้าทางการ
เกษตร 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ยาว 
1,300 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร 

   250,000  ถนนหินคลุก 
1 สาย ยาว 
1,300 เมตร 

1.ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตตากผลผลิต
ทางการเกษตร ดอนปู่ตา 
บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 2 

เพื่อส่งเสริมการดำเนิน
กิจกรรมของประชาชน
ในพื้นที่ 

ขนาดกว้าง 30 
เมตร ยาว 50 เมตร 

   500,000  ลาน
คอนกรีต 1 
แห่ง 

ประชาชนมีลาน
ตากผลผลิต
ทางการเกษตรใน
พื้นที ่

กองช่าง 

18 โครงการปรับปรุงถนนหิน
คลุกบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที ่
3 สายลำห้วยหนองเอีย่น
ด้านทิศะวันออกจากนา
นางเก่ง ถึงนานางเรียบ 
พื้นไธสงค์ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกในการขน
ถ่ายสินค้าทางการ
เกษตร 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ยาว 300 
เมตร หนาเฉลีย่ 
0.05 เมตร 

60,000     ถนนหินคลุก 
1 สาย ยาว 
300 เมตร 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกใน
การขนถ่ายสินคา้
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู ่

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 
3 จากบ้านพ่อบุญ
เฮียง โคตรมณี ถึงบ้าน
แม่สว่าง บุญเที่ยง 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา ในการใช้
พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

240,000     ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
1 สาย ยาว 
100 เมตร 

1.ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

20 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุกบ้านโนน
สวรรค์ หมู่ที่ 3 จาก
สะพานลำห้วยเอี่ยน
นานางเก่ง ไปถึงนา
นายดุสติ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกในการขน
ถ่ายสินค้าทางการ
เกษตร 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ยาว 500 
เมตร หนาเฉลีย่ 
0.05 เมตร 

 100,000    ถนนหินคลุก 
1 สาย ยาว 
500 เมตร 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกใน
การขนถ่ายสินคา้
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
โนนสวรรค์ หมู่ท่ี 3 จาก
นานายกองหนุน - ถึงนา
นายบุญกว้าง 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา ในการใช้
พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

 1,200,000    ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
1 สาย ยาว 
500 เมตร 

1.ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู ่

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

22 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 
3 บ้านนางสว่าง-  
สี่แยกนานายวเิชียร 
ปลัดศรีช่วย 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกในการขน
ถ่ายสินค้าทางการ
เกษตร 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

 120,000    ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
1 สาย ยาว 
50 เมตร 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกใน
การขนถ่ายสินคา้
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 
3 จากบ้านนายบญุ
เรียง - บ้านแม่สว่าง 
บุญเที่ยง 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา ในการใช้
พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ยาว 60 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

  144,000   ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
1 สาย ยาว 
60 เมตร 

1.ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

24 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุกจากนาพ่อบุญ
กว้าง บ้านโนนสวรรค์ 
หมู่ที่ 3 ถึงนาพ่อกอง
นุ่น บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกในการขน
ถ่ายสินค้าทางการ
เกษตร 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ยาว 500 
เมตร หนาเฉลีย่ 
0.05 เมตร 

   100,000  ถนนหินคลุก 
1 สาย ยาว 
500 เมตร 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกใน
การขนถ่ายสินคา้
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู ่

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กวัด
สวรรคบ์ูรพา บ้านโนน
สวรรค์ หมู่ที่ 3 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา ในการใช้
พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

    120,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 1 
สาย ยาว 50 
เมตร 

1.ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำใหล้ดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตออกกำลังกายวัด
สวรรค์บูรพา บ้านโนน
สวรรค์ หมู่ที่ 3 

เพื่อส่งเสริมการออก
กำลังกายของประชาชน
ในพื้นที่ 

ขนาดยาว 50 เมตร 
กว้าง 4 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

 120,000    ลาน
คอนกรีต
ออกกำลัง
กาย 1 แห่ง 

ประชาชนมี
สถานท่ีในการออก
กำลังกายในพ้ืนท่ี 

กองช่าง 

27 โครงการปรับปรุงถนน
หินลุก บ้านดงบัง หมู่
ที่ 4 สายสามแยกนา
นายศักดิ์ดา-สี่แยกโนน
สวรรค ์

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา ในการใช้
พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ยาว 500
เมตร หนาเฉลีย่ 
0.05 เมตร 

100,000     ถนนหินคลุก 
1 สาย ยาว 
500 เมตร 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกใน
การขนถ่ายสินคา้
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

28 โครงการปรับปรุงถนนหิน
คลุก บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 
สายสามแยกนานายสุภีร์-
สามแยกบ้านถลุงเหล็ก 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา ในการใช้
พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ยาว 
1,200 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร 

240,000     ถนนหินคลุก 
1 สาย ยาว 
1,200 เมตร 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกในการขนถ่าย
สินค้าทางการเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู ่

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

29 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก บ้านดงบัง 
หมู่ที่ 4 จากนานาย
ธนาวุธ สีเหลือง ถึงนา
นางอำนวย ชัยเนียม 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา ในการใช้
พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6 เมตร ยาว 
3,000 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร 

 900,000    ถนนหินคลุก 
1 สาย ยาว 
3,000 เมตร 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกใน
การขนถ่ายสินคา้
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

30 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก บ้านดงบัง 
หมู่ที่ 4 จากบ้านนาย
วีระ ไพวัลย์ ถึงสาม
แยกโนนสวรรค์หนอง
ทุ่ม 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา ในการใช้
พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  
4 เมตร ยาว 850 
เมตร หนาเฉลีย่ 
0.05 เมตร 

 170,000    ถนนหินคลุก 
1 สาย ยาว 
850 เมตร 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกใน
การขนถ่ายสินคา้
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

31 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก บ้านดงบัง 
หมู่ที่ 4 สามแยกบ้าน
นายศักดิ์ดา มหาราช 
ถึงสามแยกโนน
สวรรค์-หนองทุ่ม 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา ในการใช้
พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5 เมตร ยาว 350
เมตร หนาเฉลีย่ 
0.05 เมตร 

  87,500   ถนนหินคลุก 
1 สาย ยาว 
350 เมตร 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกใน
การขนถ่ายสินคา้
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู ่

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

32 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก บ้านดงบัง 
หมู่ที่ 4 จากสามแยก
นานายบุญเพิม่ ชัยสา  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา ในการใช้
พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5 เมตร ยาว 300 
เมตร หนาเฉลีย่ 
0.05 เมตร 

  75,000   ถนนหินคลุก 
1 สาย ยาว 
300 เมตร 

1.ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านป่าแดง - บ้านท่า
เยี่ยม 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา ในการใช้
พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5 เมตร ยาว 1,600 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

4,800,000     ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
1 สาย ยาว 
1,600 
เมตร 

1.ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้างโรงเรียนบ้านปา่
แดง - วัดป่าสามัคคี
ธรรม 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา ในการใช้
พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

1,500,000    1,500,000 ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
1 สาย ยาว 
500 เมตร 

1.ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู ่

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

35 โครงการปรับปรุงถนน
ยกระดับดินและลงหิน
คลุก บ้านป่าแดง หมู่
ที่ 5 จากแยกบ้าน
ห้วยแก - ถนนท่าวัง
แคน 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา ในการใช้
พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร 
ยกระดับดินหนา 
0.05 เมตร หินคลุก
หนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร 

360,000     ถนนหินคลุก 
1 สาย ยาว 
1,000 เมตร 

1.ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

36 โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุกบ้านป่า
แดง หมู่ที่ 5 จาก
หนองแดง - นานาง
สมหวัง ทองดี 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา ในการใช้
พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ยาว 500 
เมตร หนาเฉลีย่ 
0.05 เมตร 

100,000     ถนนหินคลุก 
1 สาย ยาว 
500 เมตร 

1.ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

37 โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุกบ้านป่า
แดง หมู่ที่ 5 จาก
หนองแดง - นานาง
สมควร อุตระศร ี

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา ในการใช้
พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ยาว 500 
เมตร หนาเฉลีย่ 
0.05 เมตร 

 100,000    ถนนหินคลุก 
1 สาย ยาว 
500 เมตร 

1.ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู ่

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

38 โครงการซ่อมแซม
ถนนลงหินคลุกบ้าน
ป่าแดง หมู่ที่ 5 จาก
หนองแดง - นานาย
ผัด โคตะ 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา ในการใช้
พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ยาว 500 
เมตร หนาเฉลีย่ 
0.05 เมตร 

 100,000    ถนนหินคลุก 
1 สาย ยาว 
500 เมตร 

1.ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

39 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก จากถนนบ้าน
ป่าแดง-บ้านหนองทุ่ม 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา ในการใช้
พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5 เมตร ยาว 2,400 
เมตร หนาเฉลีย่ 
0.05 เมตร 

 600,000    ถนนหินคลุก 
1 สาย ยาว 
2,400 
เมตร 

1.ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างลาน
ตากพืชผลทางการ
เกษตรบ้านป่าแดง หมู่
ที่ 5 

เพื่อส่งเสริมการดำเนิน
กิจกรรมของประชาชน
ในพื้นที่ 

ขนาดกว้าง 100 
เมตร ยาว 100 
เมตร 

  3,500,000   ลานตากพืชผล
ทางการเกษตร 
1 แห่ง 

ประชาชนมีลาน
ตากเพิ่มผลทาง
การเกษตรในพ้ืนท่ี 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างถนน
ออกกำลังกายรอบ
สระหนองแดง บ้านป่า
แดง หมู่ที่ 5 

เพื่อส่งเสริมการออก
กำลังกายของประชาชน
ในพื้นที่ 

ขนาดกว้าง 2 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

   360,000  ถนนออกกำลัง
กาย 1 แห่ง 
ยาว 300 
เมตร 

ประชาชนมีถนน
ในการวิ่งออก
กำลังกายในพ้ืนท่ี 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู ่

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

42 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านป่าแดงหมู่ที่ 5 
จากบ้านนางบุญมา 
นาราษฎร์ - บ้านนาย
มิ่ง กิมา 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา ในการใช้
พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.05 
เมตร 

    148,000 ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
1 สาย ยาว 
200 เมตร 

1.ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างลาน
ตากข้าว บ้านดอนโจด 
หมู่ที่ 6 

เพื่อส่งเสริมการดำเนิน
กิจกรรมของประชาชน
ในพื้นที่ 

ลานตากข้าว บ้าน
ดอนโจด หมู่ที่ 6 

200,000     ลานตากข้าว 
1 แห่ง 

ประชาชนมีลาน
ตากข้าวในพ้ืนท่ี 

กองช่าง 

44 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุกสายบ้านดอน
โจด หมู่ที่ 6 -บ้านป่า
แดง 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา ในการใช้
พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5 เมตร ยาว 
3,000 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร 

 750,000    ถนนหินคลุก 
1 สาย ยาว 
3,000 
เมตร 

1.ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างลาน
ออกกำลังกายบ้าน
ดอนโจด หมู่ที่ 6 

เพื่อส่งเสริมการออก
กำลังกายของประชาชน
ในพื้นที่ 

ลานออกกำลังกาย
บ้านดอนโจด หมู่ที่ 
6 

   100,000  ลานออก
กำลังกาย 1 
แห่ง 

ประชาชนมี
สถานท่ีในการวิ่ง
ออกกำลังกายใน
พื้นที ่

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู ่

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

46 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางจากบ้าน
โคกสว่าง หมู่ 7 ถึงนา
นางทองวาส จันทรา 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา ในการใช้
พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5 เมตร ยาว 1,800 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

5,400,000     ถนนลาด 
ยาง 1 สาย 
ยาว 1,800 
เมตร 

1.ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

47 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุกบ้านโคกสว่าง 
หมู่ที่ 7 – นานางทอง
เพชร สมปอง 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา ในการใช้
พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6 เมตร ยาว 1,700 
เมตร หนาเฉลีย่ 
0.05 เมตร 

  510,000   ถนนหินคลุก 
1 สาย ยาว 
1,700 
เมตร 

1.ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

48 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุกบ้านโคกสว่าง 
หมู่ที่ 7 – นานาง
ไพบูลย์ ชาล ี

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา ในการใช้
พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5 เมตร ยาว 1,200 
เมตร หนาเฉลีย่ 
0.05 เมตร 

   300,000  ถนนหินคลุก 
1 สาย ยาว 
1,200 
เมตร 

1.ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

59 โครงการปรับปรุงถนนหิน
คลุกบ้านโนนเก่านอ้ย หมู่
ที่ 8 สายลำหว้ยดอน
หวาย - ดอนดักดำ 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา ในการใช้
พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5 เมตร ยาว 1,500 
เมตร หนาเฉลีย่ 
0.05 เมตร 

375,000     ถนนหินคลุก 
1 สาย ยาว 
1,500 
เมตร 

1.ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู ่

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

50 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุกบ้านโนนเก่า
น้อย หมู่ที่ 8 เส้นตาม
ลำคลองฝายกกเดื่อ 
นานางเกียม เข็มผง 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา ในการใช้
พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ยาว 400 
เมตร หนาเฉลีย่ 
0.05 เมตร 

80,000     ถนนหินคลุก 
1 สาย ยาว 
400 เมตร 

1.ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

51 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุกบ้านโนนเก่า
น้อย หมู่ที่ 8 จากนา
นายศิริ เขียวชัยภมูิ - 
นานาย สงคราม  
ชำกุล 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา ในการใช้
พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ยาว 800 
เมตร หนาเฉลีย่ 
0.05 เมตร 

160,000     ถนนหินคลุก 
1 สาย ยาว 
800 เมตร 

1.ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

52 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุกบ้านโนนเก่า
น้อย หมู่ที่ 8 สามแยก
นานายศิริ - สาย
สามเหลี่ยมท่าเยี่ยม 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา ในการใช้
พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5 เมตร ยาว 
3,900 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร 

 975,000    ถนนหินคลุก 
1 สาย ยาว 
3,900 
เมตร 

1.ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู ่

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

53 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ 
8 ซอยบ้านนางไพตา 
- บ้านนางวิเชียร 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา ในการใช้
พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3 เมตร ยาว 30 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

 54,000    ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
1 สาย ยาว 
30 เมตร 

1.ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

54 โครงการปรับปรุง
สนามกีฬาภายในวัด
โนนสัมพันธ์ บ้านโนน
เก่าน้อย หมู่ที่ 8 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา ในการใช้
พาหนะ 

สนามกีฬาภายในวัด
โนนสัมพันธ์ 

  100,000   สนามกีฬา
ภายในวัด
โนนสัมพันธ์ 

ทำให้ประชาชนมี
สนามกีฬาออก
กำลังกาย 

กองช่าง 

55 โครงการขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ 
8 สายกลางบ้านคุ้ม
โนนเก่าน้อย 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา ในการใช้
พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
0.5 เมตร ยาว 
400 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

   120,000  ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
1 สาย ยาว 
400 เมตร 

1.ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู ่

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

56 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านคอนฉิมพัฒนา 
หมู่ 9 สายโนนเปลือย 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา ในการใช้
พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ยาว 800 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

1,920,000     ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 1 
สาย ยาว 
800 เมตร 

1.ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านคอนฉิมพัฒนา 
หมู่ 9 ข้างโรงพยาบาล
แวงใหญ่ 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา ในการใช้
พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

2,400,000     ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 1 
สาย ยาว 
1,000 เมตร 

1.ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก สายลำห้วย
หนองเอี่ยน บ้านคอน
ฉิมพัฒนา หมู่ที่ 9 
จากนาแม่บุบผา ศรี
เค้า ถึงนานายเสนห่์ 
ตุ้ยศักดิด์า 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา ในการใช้
พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร 

 200,000    ถนนหินคลุก 
1 สาย ยาว 
1,000 
เมตร 

1.ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู ่

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

59 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านคอนฉิม
พัฒนา หมู่ที่ 9 สาย
นานายแถลง  ปลัด
กอง ถึงนานางคำชอบ  
พลเมือง  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา ในการใช้
พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร 

 150,000    ถนนหินคลุก 
1 สาย ยาว 
1,000 
เมตร 

1.ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้าง
สนามกีฬาหนองสรวง
บ้านคอนฉิมพัฒนา 
หมู่ที่ 9  

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีออกกำลังกายที่
ดีขึ้น 

ดำเนินการก่อสร้าง
สนามกีฬาหนอง
สรวง 

  200,000   สนามกีฬา 
1 แห่ง 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมสีถานท่ี
ออกกำลังกายที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

61 โครงการขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านคอนฉิมพัฒนา 
หมู่ที่ 9 ซอยบ้านนาย
สุทธิ  จันทาทุม ถึง
บ้านนางพิสมัย  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา ในการใช้
พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
1 เมตร ยาว 50 
เมตร หนาเฉลีย่ 
0.15 เมตร 

  50,000   ขยายถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 1 
สาย ยาว 
1,000 
เมตร 

1.ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู ่

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

62 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบ้านคอนฉิม
พัฒนา หมู่ที่ 9 สาย
โรงเรียนบ้านคอนฉิม  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา ในการใช้
พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3 เมตร ยาว 300 
เมตร หนาเฉลีย่ 
0.05 เมตร 

   45,000 
 

 ถนนหินคลุก 
1 สาย ยาว 
300 เมตร 

1.ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

63 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบ้านคอนฉิม
พัฒนา หมู่ที่ 9 สาย
ลำห้วยหนองเอี่ยน 
จากนานางจุฑาทิพย์  
กองหาโคตร ถึงนา
นายสมศักดิ์  ปลัดศรี
ช่วย  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา ในการใช้
พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3 เมตร ยาว 500 
เมตร หนาเฉลีย่ 
0.05 เมตร 

   100,000  ถนนหินคลุก 
1 สาย ยาว 
500 เมตร 

1.ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

64 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านคอนฉิม
พัฒนา หมู่ที่ 9 จาก
นานายอ้ม ตะติฉิม ถึง
ถนนสายโนนใหญ่  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา ในการใช้
พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ยาว 350 
เมตร หนาเฉลีย่ 
0.05 เมตร 

    70,000 ถนนหินคลุก 
1 สาย ยาว 
350 เมตร 

1.ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู ่

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

65 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านคอนฉิมพัฒนา 
หมู่ที่ 9 สายโนนสม้
โฮง  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา ในการใช้
พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.5 เมตร ยาว 
400 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

840,000     ถนนหินคลุก 
1 สาย ยาว 
400 เมตร 

1.ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

66 โครงการก่อสร้างลาน
ตากผลผลิตทางการ
เกษตร บรเิวณวัดบ้าน
ดงบัง หมู่ที่ 4 

เพื่อส่งเสริมการดำเนิน
กิจกรรมของประชาชน
ในพื้นที่ 

ขนาดกว้าง 20 
เมตร ยาว 30 เมตร 
หนา 0.15 

 200,000    ลานตาก
พืชผล
ทางการ
เกษตร 1 
แห่ง 

ประชาชนมีลาน
ตากผลผลิต
ทางการเกษตรใน
พื้นที ่

กองช่าง 

67 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาออกกำลังกาย 
บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 

เพื่อส่งเสริมการออก
กำลังกายของประชาชน
ในพื้นที่ 

ขนาดยาว 50 เมตร 
กว้าง 4 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

   100,000  ลานกีฬา
ออกกำลัง
กาย 1 แห่ง 

ประชาชนมี
สถานท่ีในการออก
กำลังกายในพ้ืนท่ี 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู ่

➢ แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ท่ี 9 
ซอยโนนเปลือย 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตระบบ จำหนา่ย
ไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยโนน
เปลอืย บา้นคอนฉิมพัฒนา 
หมู่ที่ 9 
(รายละเอียดตามประมาณ
การของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาพล) 

200,000     ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

2 โครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ท่ี 9  
สายข้างโรงเรียนคอนฉิม 
ด้านตะวันออก 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตระบบ จำหนา่ย
ไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านคอนฉิม
พัฒนา หมู่ที่ 9 สายข้าง
โรงเรียนคอนฉิม ด้าน
ตะวันออก (รายละเอียด
ตามประมาณการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา
พล) 

    100,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

3 โครงการขยายเขตระบบ
น้ำประปา บ้านคอนฉิม 
หมู่ท่ี 1 จากนานาย
ประมวล หงส์แดง-นา
นางทองเรียบ จันทร์ลิต 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

ขยายเขตระบบน้ำประปา
ส่วนภูมิภาค จากนานาย
ประมวล หงส์แดง-นานาง
ทองเรียบ จันทรล์ิต
(รายละเอียดตามประมาณ
การของการประปาส่วน
ภูมิภาค อ.ชนบท) 

200,000     ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีได้
ใช้น้ำประปา 

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบริโภคอย่าง
ท่ัวถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู ่

➢ แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการขยายเขต
ระบบน้ำประปาส่วน
ภูมิภาค หมู่ที่ 1 สาย
หนองสามเหลี่ยมท่า
เยี่ยม 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบรโิภคอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

ขยายเขตระบบ
น้ำประปาส่วน
ภูมิภาค ตามถนน
สายหนอง
สามเหลี่ยมท่าเยี่ยม 
(รายละเอียดตาม
ประมาณการของ
การประปาส่วน
ภูมิภาค อ.ชนบท) 

 200,000    ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ี
ได้ใช้
น้ำประปา 

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงทกุ
ครัวเรือน 

กองช่าง 

5 โครงการติดตั้งระบบ
โซล่าเซลล์ บ้านคอน
ฉิม หมู่ที่ 1 

เพื่อใช้เป็นพลังงาน
ทดแทนด้านกำลังไฟฟ้า
ที่ใช้ในการสูบน้ำบาดาล
ขึ้นมาผลติน้ำประปา 

บริเวณถนนสายนา
นายเก่ง ปลัดศรีช่วย 
บริเวณนานาง
ประยงค์ เศษกำปัง 

100,000     ระบบโซล่า
เซลล์เพื่อ
ผลิตระบบ
ประปา
หมู่บ้าน 

ลดต้นทุนด้าน
กำลังไฟฟ้าด้วย
ระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงาน
แสงอาทิตย ์

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู ่

➢ แผนงานเคหะและชมุชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6 โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าส่องสว่าง บ้าน
คอนฉิม หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่อง
สว่าง บ้านคอนฉิม 
หมู่ที ่1 
(รายละเอียดตาม
ประมาณการของ
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาพล) 

100,000     ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

7 โครงการขยายเขต
ระบบจำหนา่ยไฟฟ้า
แรงต่ำ หมู่ที่ 1 
จากนานางบุญเถื่อน  
ลาเสือ ถึง ลำห้วยเสือ
เขี้ยว 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตระบบ 
จำหน่ายไฟฟ้าแรง
ต่ำ จากนานางบุญ
เถื่อน  ลาเสือ ถึง ลำ
ห้วยเสือเขีย้ว 
(รายละเอียดตาม
ประมาณการของ
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาพล) 

 300,000 
 

   ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน 
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู ่

➢ แผนงานเคหะและชมุชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

8 โครงการขยายเขต
ระบบจำหนา่ยไฟฟ้า
แรงต่ำ หมู่ที่ 1 
จากนานางบุญเถื่อน  
ลาเสือ ถึง นานายเก่ง 
ปลัดศร ี

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตระบบ 
จำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ 
จากนานางบุญเถื่อน  
ลาเสือ ถึง นานายเก่ง 
ปลัดศร ี(รายละเอียด
ตามประมาณการของ
การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 
สาขาพล) 

   500,000  ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

9 โครงการขยายเขต
ระบบน้ำประปาส่วน
ภูมิภาค หมู่ที่ 1  
ตามถนนสายนานาง
ละเอียด คำพันธ์-นา
นายเก่ง ปลัดศรีช่วย 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบรโิภคอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

ขยายเขตระบบ
น้ำประปาสว่นภูมภิาค 
ตามถนนสายนานาง
ละเอียด คำพันธ์-นา
นายเก่ง ปลัดศรีช่วย
(รายละเอียดตาม
ประมาณการของการ
ประปาส่วนภูมิภาค อ.
ชนบท) 

    500,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ี
ได้ใช้
น้ำประปา 

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู ่

➢ แผนงานเคหะและชมุชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

10 โครงการขยายเขต
ระบบน้ำประปาส่วน
ภูมิภาค หมู่ที่ 1  
ตามถนนสายนานาง
ละเอียด คำพันธ์-นา
นางบุญชู ขัวโคตร 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบรโิภคอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

ขยายเขตระบบ
น้ำประปาส่วนภูมิภาค 
ตามถนนสายนานาง
ละเอียด คำพันธ์-นา
นางบุญชู ขัวโคตร
(รายละเอียดตาม
ประมาณการของการ
ประปาส่วนภูมิภาค อ.
ชนบท) 

    500,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ี
ได้ใช้
น้ำประปา 

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

11 โครงการขยายเขต
ระบบจำหนา่ยไฟฟ้า
แรงต่ำ หมู่ที่ 2 
สายข้างโรงเรียนไปวัด
แสงสว่างอารมณ ์

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า  แรง
ต่ำ สายข้างโรงเรียน
ไปวัดแสงสว่าง
อารมณ์ (รายละเอียด
ตามประมาณการของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สาขาพล) 

200,000     ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ี
ได้ใช้
น้ำประปา 

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู ่

➢ แผนงานเคหะและชมุชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

12 โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าส่องสว่าง บ้าน
โนนใหญ่ หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่อง
สวา่ง บ้านโนนใหญ่ 
หมู่ที่ 2 
(รายละเอียดตาม
ประมาณการของ
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาพล) 

 100,000    ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

13 โครงการขยายเขต
ระบบจำหนา่ยไฟฟ้า
แรงต่ำ หมู่ที่ 2 
จากปู่ตาถึงประปา
หมู่บ้านโนนใหญ ่

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า  แรง
ต่ำ จากปู่ตาถึง
ประปาหมู่บ้านโนน
ใหญ่ หมู่ 2 
(รายละเอียดตาม
ประมาณการของ
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาพล) 

   500,000  ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู ่

➢ แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

14 โครงการขยายเขต
ระบบจำหนา่ยไฟฟ้า
แรงต่ำ หมู่ที่ 2 
จากนานายคนอง  
โคตรมณี ไปเชื่อม
เส้นทางบ้านโนนใหญ่
ป่าแดง 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ 
จากนานายคนอง  
โคตรมณี ไปเชื่อม
เส้นทางบ้านโนนใหญ่
ป่าแดง (รายละเอียด
ตามประมาณการของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สาขาพล) 

   300,000  ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

15 โครงการขยายเขต
ระบบจำหนา่ยไฟฟ้า
แรงต่ำ หมู่ที่ 3 
จากสามแยกนานาง
จันทร์ โคตรมณี ถึง
นานางบรรจง  
โคตรมณ ี

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า  แรง
ต่ำ จากสามแยกนา
นางจันทร์ โคตรมณี 
ถึงนานางบรรจง โคต
รมณี (รายละเอียด
ตามประมาณการของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สาขาพล) 

200,000     ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู ่

➢ แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

16 โครงการขยายเขต
ระบบจำหนา่ยไฟฟ้า
แรงต่ำ หมู่ที่ 3 
จากนานายบุญกว้าง 
ถึงนานายบุญเฮียง 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า  แรง
ต่ำ จากนานายบญุ
กว้าง ถึงนานายบุญ 
เฮียง (รายละเอียด
ตามประมาณการ
ของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาพล) 

   200,000  ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

17 โครงการขยายเขต
ระบบน้ำประปาส่วน
ภูมิภาค หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบรโิภคอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

ขยายเขตระบบ
น้ำประปาส่วน
ภูมิภาค หมู่ที่ 3 
(รายละเอียดตาม
ประมาณการของ
การประปาส่วน
ภูมิภาค อ.ชนบท) 

    200,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ี
ได้ใช้
น้ำประปา 

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน 
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู ่

➢ แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

18 โครงการขยายเขต
ระบบจำหนา่ยไฟฟ้า
แรงต่ำ หมูที่ 4 
จากบ้านนางภิรมย์ คำ
แหวน ไปถึงสุดเขต
ความรับผิดชอบตำบล
คอนฉิม 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าแรง
ต่ำ จากบ้านนาง
ภิรมย์ คำแหวน ไป
ถึงสุดเขตความ
รับผิดชอบตำบล
คอนฉิม 
(รายละเอียดตาม
ประมาณการของ
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาพล) 

  300,000   ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ หมู่ที่ 5 

เพื่อน้ำไม่ท่วมขัง 
บ้านเรือนประชาชน 

รางระบายนำ้ใน
หมู่บ้าน 

200,000     จํานวนราง 
ระบายน้ำ 
ที่เพ่ิมขึ้น  

น้ำไม่ท่วมขัง 
บ้านเรือน 
ประชาชน และ 
ทําให้ไม่มีแหล่ง 
แพร่พันธุ์เช้ือ โรค 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน 
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู ่

➢ แผนงานเคหะและชมุชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

20 โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าส่องสว่าง บ้าน
ป่าแดง หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่อง
สว่าง บ้านป่าแดง 
หมู่ที่ 5  2 จุด
(รายละเอียดตาม
ประมาณการของ
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาพล) 

 20,000    ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

21 โครงการขยายเขต
ระบบจำหนา่ยไฟฟ้า
แรงต่ำ หมู่ที่ 5 
จากหนองแดง - นา
นายผัด โคตะ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าแรง
ต่ำ จากหนองแดง - 
นานายผัด โคตะ 
(รายละเอียดตาม
ประมาณการของ
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาพล) 

  100,000   ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน 
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู ่

➢ แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวประจำ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน ได้รับ
ทราบข้อมูล ขา่วสาร 
และความรู้ ของทาง
ราชการผ่าน หอกระจาย
ข่าวได้ อย่างทั่วถึง 

หอกระจายข่าว
ประจำหมู่บ้าน 

  300,000   ร้อยละของ
ประชาชน ที่
ได้รับข้อมลู
ข่าวสาร ได้
อย่างทั่วถึง 

ประชาชนไดร้ับ 
ข้อมูลข่าวสาร 
และ ความรู้ของ
ทางราชการผ่าน
หอกระจายข่าว
อย่าง ทั่วถึงกัน 

กองช่าง 

23 โครงการขยายเขต
ระบบจำหนา่ยไฟฟ้า
แรงต่ำ หมู่ที่ 6 
สายบ้านดอนโจด - 
บ้านป่าแดง 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทัว่ถึงเพื่อทำ
การเกษตร 

ขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า  แรง
ต่ำ สายบ้านดอน
โจด - บ้านป่าแดง 
(รายละเอียดตาม
ประมาณการของ
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาพล) 

 1,000,000    ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงเพื่อ
ทำการเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน 
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู ่

➢ แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

24 โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าส่องสว่าง บ้าน
ดอนโจด หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่อง
สว่าง บ้านดอนโจด 
หมู่ที่ 6 
(รายละเอียดตาม
ประมาณการของ
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาพล) 

   100,000  ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

25 โครงการปรับปรุง
ระบบประปารอบ
หมู่บ้านหมู่ที่ 8 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาในหมู่บา้น 

ระบบประปาใน
หมู่บ้านโนนเก่าน้อย 
หมู่ 8 

   200,000  ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
น้ำประปาใช้ 

คุณภาพน้ำประปา
ในหมู่บ้านดีขึ้น 

กองช่าง 

26 โครงการปรับปรุงหอ
กระจายเสียง บ้าน
โนนเก่าน้อย หมู่ที่ 8 

เพื่อปรับปรุงหอ 
กระจายเสียง ให้
เผยแพร ่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสารและ
บริการ สาธารณะให้ดี
ขึ้น 

ปรับปรุงหอกระจาย
ข่าว บ้านโนนเก่า
น้อย หมู่ที่ 8 

   100,000  ร้อยละของ
ประชาชนได ้
รับทราบ
ข้อมูล
ข่าวสาร 

ประชาชนได ้
รับทราบข้อมลู 
ข่าวสารทั่วถึง 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน 
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู ่

➢ แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

27 โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าส่องสว่าง บ้าน
คอนฉิมพัฒนา  
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่อง
สว่าง บ้านคอนฉิม
พัฒนา หมู่ที่ 9  
2 จุด 1. ปาก
ทางเข้าสายโนนส้ม
โฮง 2. จดุหน้า
บ้านเลขท่ี169 
(รายละเอียดตาม
ประมาณการของ
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาพล) 

 30,000    โคมไฟฟ้า
ส่องสว่าง 2 
จุด 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ บ้านโนน
ใหญ่ หมู่ที่ 2 

เพื่อให้น้ำระบายไดด้ี ลด
ปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่า
เสีย 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ ระยะทาง 
1,000 เมตร 

    500,000 รางระบาย
น้ำ 
ระยะทาง 
1,000 
เมตร 

ลดปัญหาน้ำท่วม
ขัง น้ำเน่าเสีย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน 
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู ่

➢ แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

29 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์หนองข่า บ้าน
คอนฉิม หมู่ที ่1 

เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และปรับปรุงภูมิทัศน์
หนองข่า 

สภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์หนองข่า
ได้รับการปรับปรุง 

 300,000    สภาพแวด 
ล้อมหนอง
ข่า ได้รับ
การปรับปรุง
เหมาะ
สำหรับการ
พักผ่อนของ
ประชาชน  

ภูมิทัศน์สวยงาม
สะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

กองช่าง 

30 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ที่สาธารณะหนอง
หญ้ารังกา บ้านโนน
ใหญ่ หมู่ที ่2 

เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และปรับปรุงภูมิทัศน์
หนองหญ้ารังกา 

สภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์หนองหญ้า
รังกาไดร้ับการ
ปรับปรุง 

100,000     สภาพแวด 
ล้อมหนอง
หญ้ารังกา 
ได้รับการ
ปรับปรุง
เหมาะใน
การทำ
การเกษตร 

สภาพแวด 
ล้อมเหมาะในการ
ทำการเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน 
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู ่

➢ แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

31 โครงการติดตั้งกระจก
ส่องทางแยก บ้านโนน
ใหญ่ หมู่ที ่2 

เพื่อป้องกันและลดอุบตัิ
ทางถนน 

ติดตั้งกระจกโค้งมน
ตามจุดเสีย่งบริเวณ
แยกในหมู่บ้าน 

    50,000 ติดตั้ง
กระจกโค้ง
มน 6 จุด 

1. อุบัติเหตุลดลง 
2. ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

32 โครงการจดัทำป้าย
จราจรในหมู่บ้าน บ้าน
ดงบัง หมู่ที่ 4 

เพื่อป้องกันและลดอุบตัิ
ทางถนน 

จัดทำป้ายจราจรใน
หมู่บ้าน 

   100,000  จัดทำป้าย
จราจรใน
หมู่บ้าน 

1. อุบัติเหตุลดลง 
2. ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

 

33 โครงการติดตั้งระบบ
โซล่าเซลล์ บ้านคอน
ฉิม หมู่ที่ 1 

เพื่อใช้เป็นพลังงาน
ทดแทนด้านกำลังไฟฟ้า
ที่ใช้ในการสูบน้ำบาดาล
ขึ้นมาผลติน้ำประปา 

ติดตั้งระบบโซล่า
เซลล์บริเวณถนน
สายนานายเก่ง ปลัด
ศรีช่วย บริเวณนา
นางประยงค์ เศษกำ
ปัง 

 100,000    ติดตั้งระบบ
โซล่าเซลล์
เพื่อผลิต
ระบบ
ประปา
หมู่บ้าน 

ลดต้นทุนด้าน
กำลังไฟฟ้าด้วย
ระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงาน
แสงอาทิตย ์

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเชื่อยงโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมภิาคลุ่มน้ำโขง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขันภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชมุชน 

➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม 
สนับสนุน กลุม่โคเนื้อ 
บ้านคอนฉิม หมู่ท่ี 1 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีการประกอบอาชีพ
เสรมิสร้างงาน สร้าง
รายได้ มีความมั่นคง 
สามารถพึ่งพาตนเองได ้

อุดหนุน 
กลุ่มโคเนื้อ 50 คน 
 

60,000     อุดหนุน 
กลุ่มโคเนื้อ 
50 คน 
 

ประชาชนมีความรู้ มี
อาชีพเสริม เพิ่ม
รายได้ รายได้ มีความ
มั่นคง สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ 

สำนักปลดั 

2 โครงการส่งเสริม 
สนับสนุน กลุม่เลี้ยง
หมู บ้านคอนฉิม  
หมู่ที่ 1 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีการประกอบอาชีพ
เสรมิสร้างงาน สร้าง
รายได้ มีความมั่นคง 
สามารถพึ่งพาตนเองได ้

อุดหนุน 
กลุ่มเลี้ยงหมู 10 
คน 
 

60,000     อุดหนุน 
กลุ่มเลี้ยงหมู 
10 คน 
 

ประชาชนมีความรู้ มี
อาชีพเสริม เพิ่ม
รายได้ รายได้ มีความ
มั่นคง สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ 

สำนักปลดั 

3 โครงการสนับสนุน
กลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อ
ดิน บ้านคอนฉิม  
หมู่ที่ 1 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีการประกอบอาชีพ
เสรมิสร้างงาน สร้าง
รายได้ มีความมั่นคง 
สามารถพึ่งพาตนเองได ้

อุดหนุนกลุ่มเลี้ยง
ปลาในบ่อดิน 20 
คน 

 60,000    อุดหนุน 
กลุ่มเลี้ยง
ปลาในบ่อ
ดิน 20 คน 
 

ประชาชนมีความรู้ 
มีอาชีพเสริม เพิ่ม
รายได้ รายได้ มี
ความมั่นคง 
สามารถพึ่งพา
ตนเองได ้

สำนักปลดั 

แบบ ผ. ๐2/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเชื่อยงโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมภิาคลุ่มน้ำโขง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขันภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชมุชน 

➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ
กลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝา้ย 
บ้านคอนฉิม หมู่ท่ี 1 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีการประกอบอาชีพ
เสรมิสร้างงาน สร้าง
รายได้ มีความมั่นคง 
สามารถพึ่งพาตนเองได ้

อุดหนุนกลุ่มทอผา้
ไหมผ้าฝ้าย 

   50,000  อุดหนุนกลุ่ม
ทอผ้าไหม
ผ้าฝ้าย 

ประชาชนมีความรู้ 
มีอาชีพเสริม เพิ่ม
รายได้ รายได้ มี
ความมั่นคง 
สามารถพึ่งพา
ตนเองได ้

สำนักปลดั 

5 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ
กลุ่มทอเสื่อกก บ้าน
คอนฉิม หมู่ที่ 1 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีการประกอบอาชีพ
เสรมิสร้างงาน สร้าง
รายได้ มีความมั่นคง 
สามารถพึ่งพาตนเองได ้

อุดหนุนกลุ่มทอ 
เสื่อกก 

   50,000  อุดหนุนกลุ่ม
ทอเสื่อกก 

ประชาชนมีความรู้ 
มีอาชีพเสริม เพิ่ม
รายได้ รายได้ มี
ความมั่นคง 
สามารถพึ่งพา
ตนเองได ้

สำนักปลดั 

แบบ ผ. ๐2/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเชื่อยงโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมภิาคลุ่มน้ำโขง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขันภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชมุชน 

➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6 โครงการปลูกผักอ่าง
รถยนต์ บา้นโนนเก่า
น้อย หมู่ที่ 8 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีการประกอบอาชีพ
เสรมิสร้างงาน สร้าง
รายได้ มีความมั่นคง 
สามารถพึ่งพาตนเองได ้

อุดหนุนกลุ่มผู้ปลูก
ผัก 76 ครัวเรือน 

  20,000   อุดหนุนกลุ่ม
ผู้ปลูกผัก 
76 
ครัวเรือน 

ประชาชนมีความรู้ 
มีอาชีพเสริม เพิ่ม
รายได้ รายได้ มี
ความมั่นคง 
สามารถพึ่งพา
ตนเองได ้

สำนักปลดั 

7 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
จักสาน-กลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิตใน
หมู่บ้านโนนสวรรค์ 
หมู่ที่ 3 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีการประกอบอาชีพ
เสรมิสร้างงาน สร้าง
รายได้ มีความมั่นคง 
สามารถพึ่งพาตนเองได ้

อุดหนุนกลุ่มจักสาน-
กลุ่มออมทรัพย ์

    50,000 อุดหนุนกลุ่ม
จักสาน-กลุ่ม
ออมทรัพย์
ในหมู่บ้าน 

ประชาชนมีความรู้ 
มีอาชีพเสริม เพิ่ม
รายได้ รายได้ มี
ความมั่นคง 
สามารถพึ่งพา
ตนเองได ้

สำนักปลดั 

8 โครงการส่งเสริม 
สนับสนุน กลุม่โคเนื้อ
บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 7 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีการประกอบอาชีพ
เสรมิสร้างงาน สร้าง
รายได้ มีความมั่นคง 
สามารถพึ่งพาตนเองได ้

อุดหนุน 
กลุ่มโคเนื้อ 40 คน 
 

 300,000    อุดหนุน 
กลุ่มโคเนื้อ 
40 คน 
 

ประชาชนมีความรู้ 
มีอาชีพเสริม เพ่ิม
รายได้ รายได้ มี
ความมั่นคง สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ 

สำนักปลดั 

แบบ ผ. ๐2/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพฒันาชมุชน 
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเชื่อยงโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมภิาคลุ่มน้ำโขง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขันภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชมุชน 

➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

9 โครงการส่งเสริมการ
ปลูกผักบ้านดงบัง  
หมู่ 4 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีการประกอบอาชีพ
เสรมิสร้างงาน สร้าง
รายได้ มีความมั่นคง 
สามารถพึ่งพาตนเองได ้

อุดหนุน กลุ่มปลูก
ผัก หมู่ที่ 4 

20,000     อุดหนุน 
กลุ่มปลูกผัก 
หมู่ที่ 4 

ประชาชนมีความรู้ 
มีอาชีพเสริม เพิ่ม
รายได้ รายได้ มี
ความมั่นคง 
สามารถพึ่งพา
ตนเองได ้

สำนักปลดั 

10 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
หม่อนไหม บ้านโนน
ใหญ่ หมู่ที่ 2 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีการประกอบอาชีพ
เสรมิสร้างงาน สร้าง
รายได้ มีความมั่นคง 
สามารถพึ่งพาตนเองได ้

อุดหนุน กลุ่มหม่อน
ไหม หมู่ที่ 2 

 50,000    อุดหนุน 
กลุ่มหม่อน
ไหม หมู่ที่ 2 

ประชาชนมีความรู้ 
มีอาชีพเสริม เพิ่ม
รายได้ รายได้ มี
ความมั่นคง 
สามารถพึ่งพา
ตนเองได ้

สำนักปลดั 

แบบ ผ. ๐2/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเชื่อยงโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมภิาคลุ่มน้ำโขง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขันภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชมุชน 

➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

11 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
หม่อนไหม บ้านดงบัง 
หมู่ที่ 4 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีการประกอบอาชีพ
เสรมิสร้างงาน สร้าง
รายได้ มีความมั่นคง 
สามารถพึ่งพาตนเองได ้

อุดหนุน กลุ่มหม่อน
ไหม หมู่ที่ 4 

    50,000 อุดหนุน 
กลุ่มหม่อน
ไหม หมู่ที่ 4 

ประชาชนมีความรู้ 
มีอาชีพเสริม เพิ่ม
รายได้ รายได้ มี
ความมั่นคง 
สามารถพึ่งพา
ตนเองได ้

สำนักปลดั 

12 โครงการพัฒนาลายผ้า
ไหม บ้านป่าแดง  
หมู่ที่ 5 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีการประกอบอาชีพ
เสรมิสร้างงาน สร้าง
รายได้ มีความมั่นคง 
สามารถพึ่งพาตนเองได ้

อุดหนุน กลุ่มทอผ้า 
หมู่ที่ 5 

 50,000    อุดหนุน 
กลุ่มทอผ้า 
หมู่ที่ 5 

ประชาชนมีความรู้ 
มีอาชีพเสริม เพิ่ม
รายได้ รายได้ มี
ความมั่นคง 
สามารถพึ่งพา
ตนเองได ้

สำนักปลดั 

แบบ ผ. ๐2/1 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเชื่อยงโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมภิาคลุ่มน้ำโขง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขันภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชมุชน 

➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

13 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
จักสาน บ้านป่าแดง 
หมู่ที่ 5 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีการประกอบอาชีพ
เสรมิสร้างงาน สร้าง
รายได้ มีความมั่นคง 
สามารถพึ่งพาตนเองได ้

อุดหนุน กลุ่มจักสาน
หมู่ที่ 5 

  50,000   อุดหนุน 
กลุ่มจักสาน
ผู้สูงอาย ุ 
หมู่ที่ 5 

ประชาชนมีความรู้ 
มีอาชีพเสริม เพิ่ม
รายได้ รายได้ มี
ความมั่นคง 
สามารถพึ่งพา
ตนเองได ้

สำนักปลดั 

14 โครงการส่งเสริมการ
ปลูกพืชเกษตรอินทรีย์
ตามแนวเกษตรทฤษฎี
ใหม่ บ้านป่าแดง  
หมู่ที่ 5 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีการประกอบอาชีพ
เสรมิสร้างงาน สร้าง
รายได้ มีความมั่นคง 
สามารถพึ่งพาตนเองได ้

อุดหนุน กลุ่มปลูก
พืชเกษตรอินทรีย์
ตามแนวเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 

   50,000  อุดหนุน 
กลุ่มปลูกพืช
เกษตร
อินทรีย์ตาม
แนวเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 
หมู่ที่ 5 

ประชาชนมีความรู้ 
มีอาชีพเสริม เพิ่ม
รายได้ รายได้ มี
ความมั่นคง 
สามารถพึ่งพา
ตนเองได ้

สำนักปลดั 

แบบ ผ. ๐2/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเชื่อยงโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมภิาคลุ่มน้ำโขง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขันภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชมุชน 

➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

15 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
มัดหมี่ทอผา้ไหมไทนา 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีการประกอบอาชีพ
เสรมิสร้างงาน สร้าง
รายได้ มีความมั่นคง 
สามารถพึ่งพาตนเองได ้

อุดหนนุ กลุ่มมดัหมี่
ทอผ้าไหมไทนา 

20,000     อุดหนุน 
กลุ่มมดัหมี่
ทอผ้าไหมไท
นา 

ประชาชนมีความรู้ 
มีอาชีพเสริม เพิ่ม
รายได้ รายได้ มี
ความมั่นคง 
สามารถพึ่งพา
ตนเองได ้

สำนักปลดั 

แบบ ผ. ๐2/1 
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ส่วนที่ ๔ 
การติดตามและประเมนิผล 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย                
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) เป็นแบบที่
กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนน ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้  
งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
ประกอบด้วย  

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

 (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
 (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
 (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
 (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
 (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
 (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
 (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
 (8) แผนงาน 5 คะแนน 
 (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้อง
และขับเคลื่อนการ พัฒนาท้องถิ่น  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80                   
(80 คะแนน)  

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อ งแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
ประกอบด้วย  

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
(2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
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(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  แห่งชาติ             
ฉบับที่ 12 5 คะแนน  

(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก

ประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน  
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควร

ได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่า  
ร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่นห้าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณา 
 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 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
3.8 แผนงาน (5)  
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณและ 

คุณภาพ ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่สำคัญ คือ การติดตามและประเมินผล
โครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  

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



 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม  170 
 

(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method)  
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)  
(10) แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) – (10) หรือเป็น แบบ
ผสมก็ได้ 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไปตาม 

ที่กำหนดไว้หรือไม ่
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร  วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key 

Performance Indicator : KPIs) ผลกระทบ (Impact) 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  

4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต (เช่น จะทำสนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 
ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน     

จะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 4 ประการ (PEST) 
ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย  

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

  องค์การบริหารส่วนตำบล มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ ง จึงมีความจ ำเป็นที่  จะต้องมี
ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังที่กล่าวมาแล้ว เพ่ือให้องค์กร
พัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ ตามสิ่งแวดล้อม
ที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง (Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง  
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ การเมือง

ระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทน  ราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น  การเมืองของ อบจ. 
เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่ บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดย ราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ 
เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมีอิทธิพล  
ต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลั กษณ์ของพรรคการเมือง 
ระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือก  ให้
เฉพาะท้องถิ่นท่ีเป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อำนาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรนั้น 
ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมาเป็น  
นโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวม อำนาจการปกครอง (Centralization) 
หรือ การกระจายอำนาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ที่จะปฏิบัติงานใน อบต. จึงจำเป็นที่จะต้องทราบความ
เคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์  ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา 
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ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ 
ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจกำหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝ่ายควรต้องรู้ 
ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ   อบจ. เทศบาล อบต.และระดับหมู่บ้าน 
เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท .ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการ
ท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบ  กฎหมายอาจไม่
เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้อง เป็นหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้
กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหาร การเปลี่ยนแปลง
(Change Agent) อย่างแท้จริง 
  2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ทีเ่ปลี่ยนแปลง  
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ทำให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหาอ่ืนๆ ที่กระทบต่อ อปท. 
ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาประชาชนเรียกร้องในสิ่งที่สามารถ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไข
ปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เสื้อกันหนาวฟรี และของ ฟรีอ่ืนๆจาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับ
ระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของสำนักงานตรวจเงิน แผ่นดิน ที่พยายามจำกัดขอบเขตการตัดสินใจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่ราษฎร 
  อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไปทำงานหา 
เงินเพ่ือปากท้องของตนเองก่อน หรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมตลอด 
  ถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่ง อาจ
ส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของ  
ประชาชน เป็นต้น 
  ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นที่พ่ึงแห่ง ตน” 
และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” ควรเป็นสิ่งสำคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจที่จะส่งเสริมและพัฒนาใน
ประเด็นนี้ 
  3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง  

ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่ก็  
ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็น
อย่างดี บางพ้ืนที่ประชาชนขาดความร่วมมือ  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินกำหนดนโยบายไป 
ตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอ่ืนที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี ก่อให้เกิดความ 
ขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจผลกระทบที่มาจาก 
สาเหตุการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน  ต้องมีความสามารถ 
บริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือนๆกันได้หมด การ
ปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอ สำคัญ เพียงแต่
ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร 

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
 ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่  เป็นประจำ 

เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดทำเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรม
ส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่
ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆผ่านช่องทางการสารบรรณ  อิเล็กทรอนิคส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้
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ความสำคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจำก็จะนำมาซึ่งการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 

 
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบสำคัญของข้อมูลเพ่ือนำไปสู่ ข้อเสนอแนะ 

เป็นต้น) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์การพัฒนา 

ต่างๆ อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต.  
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร  
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ  
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท. 
2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย พม่า 

ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ร่วมกัน จะมี
รูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์ อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า 
ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน ำเข้า (เรียกว่าสินค้า
อ่อนไหว) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


