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คํานํา 

   
  แผนพัฒนาทองถ่ิน  หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีกําหนด
วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนา
ตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา  
ท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาและใหหมายความรวมถึง  
การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน 

       ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว 3467 ลงวันท่ี ๑4 ธันวาคม  
๒๕๖3 เรื่อง แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) เพ่ือให
แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในปจจุบัน มีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนากลุมจังหวัด รวมท้ังแผนปฏิบัติราชการประจําปจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปกลุมจังหวัด
ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดใหกับประชาชน เทศบาลตําบลเฝาไร ไดดําเนินการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570) โดยผานการประชุมประชาคมทองถ่ินระดับตําบล และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเทศบาล
ตําบลเฝาไร เรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2564  นั้น 

        โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 เทศบาลตําบลเฝาไร หวังเปนอยาง
ยิ่งวาแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ฉบับนี้ จะไดใชเปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป และตอบสนองความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเฝาไรไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
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สวนที่ 1 สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
๑. ดานกายภาพ 
1.๑ ท่ีตั้งของตําบล 

 

 

 

 

 

ประวัติศาสตรความเปนมา  ลักษณะท่ีตั้งและอาณาเขต 
เทศบาลตําบลเฝาไร  อําเภอเฝาไร  จังหวัดหนองคาย  ไดรับการยกฐานะจาก องคการบริหาร 

สวนตําบลเฝาไร เปนเทศบาลตําบลเฝาไร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เม่ือวันท่ี  18  กรกฎาคม  2551  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี  116  ตอน  ท่ี  9  ก  ลงวันท่ี  18  กรกฎาคม  2551  

เทศบาลตําบลเฝาไร  ตั้งอยูบานเลขท่ี  117  หมูท่ี  11  ถนนโพนพิสัย-โซพิสัย  ตําบลเฝาไร  อําเภอ
เฝาไร  จังหวัดหนองคาย  อยูหางจากกรุงเทพมหานคร เปนระยะทาง  687 กิโลม. และอยูหางจากศาลากลาง
จังหวัดหนองคาย  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข  212  (หนองคาย-บึงกาฬ)  
เปนระยะทาง  45  กิโลม.  จากอําเภอเฝาไร – อําเภอโพนพิสัย  26  กิโลเมตร  รวมเปนระยะทางท้ังหมด  71  
กิโลเมตร   

ทิศเหนือ      จดพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบัวตูม  ระยะทาง  7.0  กิโลเมตร 
ทิศตะวันออก    จดพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาดี    ระยะทาง  7.0  กิโลเมตร 
ทิศใต              จดพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเซิม    ระยะทาง  9.0  กิโลเมตร 
ทิศตะวันตก       จดพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองหลวง   ระยะทาง  4.0  กิโลเมตร 

๑.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
เทศบาลตําบลเฝาไร พ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีราบลุม ดอน  มีเนื้อท่ีประมาณ 62  ตารางกิโลเมตร  

ประมาณ 38,750 ไร โดยแบงออกเปน 17 หมูบาน  

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
       ภูมิอากาศ (ขอมูลป 2508 -2564) 
 -อุณหภูมิต่ําสุด 4.90 องศาเซลเซียส 
 -อุณหภูมิสูงสุด 43.3 องศาเซลเซียส 
 -สถิติอุณหภูมิต่ําท่ีสุดในชวงฤดูหนาวของประเทศไทยคาบ 70 ป พ.ศ. 2494 – 2563 ของจังหวัด
หนองคาย วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2559 อุณหภูมิต่ําสุด  9.10 องศาเซลเซียส 
 -สถิติอุณหภูมิสูงท่ีสุดในชวงฤดูรอนของประเทศไทย ระหวาง พ.ศ. 2494 – 2563 ของจังหวัด
หนองคาย วันท่ี 6 พฤษภาคม 2563 อุณหภูมิสูงท่ีสุด 43.00 องศาเซลเซียส 
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 ฤดูกาลของเทศบาลตําบลเฝาไร พิจารณาจากลักษณะลมฟาอากาศของประเทศไทยสามารถแบงออก        
ไดเปน 3 ฤดู 

ฤดูรอน เริ่มตนประมาณกลางเดือน กุมภาพันธ ถึงกลางเดือน พฤษภาคม ซ่ึงจะมีอากาศรอนอบอาว
โดยท่ัวไป โดยเฉพาะเดือน เมษายน จะเปนเดือนท่ีมีอากาศรอนอบอาวท่ีสุดของป 
          ฤดูฝน เริ่มตนประมาณกลางเดือน พฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม เปนชวงท่ีมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัด
เอาความชื้นจากทะเลและมหาสมุทรมาปกคลุมประเทศไทย ประกอบกับในชวงดังกลาวรองความกดอากาศต่ําท่ี
พาดอยูบริเวณภาคใตของประเทศไทยจะเลื่อนข้ึนมาพัดผานบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย ทําใหอากาศเริ่มชุมชื่นและมีฝนตกชุกตั้งแตประมาณกลางเดือน พฤษภาคม เปนตนไป โดยเฉพาะ
เดือนสิงหาคม เปนเดือนท่ีมีฝนตกชุกหนาแนนมากท่ีสุดในรอบป  
 ฤดูหนาว เริ่มประมาณกลางเดือน ตุลาคม ถึงประมาณกลางเดือน กุมภาพันธ ซ่ึงเปนชวงท่ีมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อากาศโดยท่ัวไปจะหนาวเย็นและแหง โดยมีอากาศหนาวจัดในบาง
วันและเดือนท่ีมีอากาศหนาวมากท่ีสุดจะอยูในชวงเดือน ธันวาคม ถึงมกราคม แตท้ังนี้ข้ึนอยูกับอิทธิพลของบริเวณ
ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนท่ีแผลงมาปกคลุมประเทศไทยในชวงดังกลาว 
ท่ีมา : สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย   

๑.4 ลักษณะของดิน 
  สภาพดินเปนดินเหนียว และดินทราย ดินขาดความอุดมสมบูรณและดินเค็มบางแหง มีปาเสื่อมโทรม  
สภาพโดยท่ัวไปแหงแลง 
 
๒. ดานการเมืองการปกครอง 

 ๒.๑ เขตการปกครอง 

 เขตการปกครองของอําเภอเฝาไร มี 2 ระดับ คือ ตําบล และหมูบาน มีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน             
5 แหง อําเภอเฝาไร มี 5 ตําบล คือ ตําบลเฝาไร ตําบลหนองหลวง ตําบลนาดี ตําบลอุดมพร และตําบลวังหลวง  
ตําบลเฝาไร แบงเขตพ้ืนท่ี ๑๗ หมูบาน ดังนี้ 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน 

1 บานนาฮํา 
2 บานเฝาไร 
3 บานจับไม 
4 บานทาหายโศก 
5 บานนาฮําใหม 
6 บานหนองยาง 
7 บานทาสําราญ 
8 บานวังชมพู 
9 บานทรัพยเจริญ 

10 บานมีชัย 
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11 บานภูเงิน 
12 บานเกษตรเจริญ 
13 บานเมืองทอง 
14 บานเฝาไรพัฒนา 
15 บานเจริญศรี 
16 บานพรมงคล 
17 บานนาฮําพัฒนา 

รวม 

   พ้ืนท่ีมีท้ังหมดจํานวน                           62    ตารางกิโลเมตร 
   หางจากศาลากลางจังหวัดหนองคาย         77            กิโลเมตร 

๒.๒  การเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งทองถ่ิน ตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย ไดแบงเขตการเลือกตั้งเปน 2 เขต ดังนี้  

เขต 1 ประกอบดวย หมู 2, 3, 4, 7, 10, 13 และหมู 14   
เขต 2 ประกอบดวย หมู 1, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 16 และหมู 17 
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง           8,452        คน 
จํานวนผูไปใชสิทธิเลือกตั้ง       5,327        คน 
(ขอมูล ณ วันท่ี  28  มีนาคม  2564) : สํานักทะเบียนทองถ่ิน 

การบริหาร แบงออกเปน  2  สวน  คือ  
สวนกําหนดนโยบาย  ประกอบดวย กรรมการ  2  ฝาย ไดแก (1) ฝายนิติบัญญัติ และ (2) ฝายบริหาร

โดยฝายนิติบัญญัติ  ประกอบดวย ประธานสภา รองประธานสภา  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเฝาไร  รวม  12  
คน ฝายบริหาร ประกอบดวย  คณะผูบริหารทองถ่ิน  โดยมีนายกเทศมนตรีเปนหัวหนาฝายบริหารประกอบดวย
รองนายกเทศมนตรี  2  คน ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี 

สวนนํานโยบายไปปฏิบัติหรือฝายประจํา  ประกอบดวยพนักงาน  พนักงานจางของเทศบาล 
ท่ีปฏิบัติหนาท่ีใน สํานักปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองชาง  กองการศึกษา  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และ
กองสวัสดิการสังคม  โดยมีปลัดเทศบาลเปนหัวหนาของฝายประจํา 

บัญชีรายช่ือคณะผูบริหารเทศบาลตําบลเฝาไร 
ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหนง วันท่ีครบวาระ 

1 สุภ ี นะธิศรี นายกเทศมนตรี 27  มีนาคม 2568 
2 นายยุทธนา ศรีสมบูรณ รองนายกเทศมนตรี 27  มีนาคม 2568 
3 นายจักรภัทร   สายไธสง รองนายกเทศมนตรี 27  มีนาคม 2568 
4 นางอรด ี          คํากอดแกว เลขานุการนายกเทศมนตรี 27  มีนาคม 2568 
5 นายมวน           พรมภักดิ์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 27  มีนาคม 2568 
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บัญชีรายช่ือสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเฝาไร 
ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง วันท่ีครบวาระ 

1 นายสมร บุญโพธิ ์ ประธานสภาฯ 27  มีนาคม 2568 
2 นายสนั่น สืบสิงห รองประธานสภาฯ 27  มีนาคม 2568 
๓ นายหยัด สุปญยบุตร สมาชิกสภาเทศบาลตําบล เขต 1 27  มีนาคม 2568 
4 นายปณิธาน ลามคาม สมาชิกสภาเทศบาลตําบล เขต 1 27  มีนาคม 2568 
๕ นางสุริยา อินนอก สมาชิกสภาเทศบาลตําบล เขต 1 27  มีนาคม 2568 
๖ นางปานทิพย คิมบุตร สมาชิกสภาเทศบาลตําบล เขต 1 27  มีนาคม 2568 
๗ นายยืนยง เศษศรี สมาชิกสภาเทศบาลตําบล เขต 1 27  มีนาคม 2568 
๘ นายเพชร ศรีเคน สมาชิกสภาเทศบาลตําบล เขต 2 27  มีนาคม 2568 
๙ นายประศักดิ์ ภูสมอย สมาชิกสภาเทศบาลตําบล เขต 2 27  มีนาคม 2568 

1๐ นายถวิล อินทะนาม สมาชิกสภาเทศบาลตําบล เขต 2 27  มีนาคม 2568 
1๑ 
๑๒ 

นางหนูเดือน 
นายนิติพงษ 

คุณุรัตน 
ราชสุนทร 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบล เขต 2 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบล เขต 2 

27  มีนาคม 2568 
27  มีนาคม 2568 

๓. ประชากร 
 ๓.๑ ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชาชน 
ตําบลเฝาไร  มีประชากรท้ังสิ้น  10,978  คน  แยกเปน ชาย 5,486 คน  หญิง  5,492 คน 
มี 3,989 หลังคาเรือน   
ขอมูลจากสํานักงานทะเบียนและบัตรอําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย ณ เดือน  ธันวาคม  2563 

หมู
ท่ี 

ช่ือหมูบาน 
ผูนํา 

(กํานัน/ผูใหญบาน) 
ชาย  
(คน) 

หญิง  
(คน) 

รวม  
(คน) 

จํานวน
ครัวเรือน 

1 บานนาฮํา นายไพร ี  โคตรสงคราม   275   244   519 188 
2 บานเฝาไร นายอุทัย    กุลสาลี   525   535 1,060 585 
3 บานจับไม นายวุฒิชัย ประสมพืช   354   347   701 188 
4 บานทาหายโศก นายขันชัย สมีกลาง   503   501 1,004 260 

5 บานนาฮําใหม นายคําจันทร โนนแกว (กํานัน)   271   325   596 164 
6 บานหนองยาง นายหลอม ญารังส ี   265   272   537 162 
7 บานทาสําราญ นายสมัย อินนอก   434   379   813 241 
8 บานวังชมภ ู นายแสงคม ไครนุนสิงห  378   388   766 218 
9 บานทรัพยเจริญ นายเกรียงศักดิ์ มาตรา  208   228   436 135 
10 บานมีชัย นางสุนันทินี เทียนไสย  281   292   573 317 
11 บานภูเงิน นายไพบูลย เพ่ิมศรี  478   470   948 472 
12 บานเกษตรเจริญ นายธนากรณ พรมรักษ  266   241   507 143 
13 บานเมืองทอง นางหนูจันทร เทียนไสย 171   171   342 166 
14 บานเฝาไรพัฒนา นายวันเพ็ญ หวานเสรจ็ 410   419   829 341 
15 บานเจริญศรี นายบุญเลิง หงสคํา 146   177   323 90 
16 บานพรมงคล นายฉลอง ใครนุชสิงห 237   246   483 141 
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17 บานนาฮําพัฒนา นายณรงค ขันวิเศษ 251   242   493 177 
รวม   5,464 5,478 10,942 3,989 

สรุปประขากรหาปยอนหลัง 

รายการ 2563 2562 2561 2560 2559 
ประชากรชาย (คน) 5,464 5,486 5,514 5,547 5,518 
ประชากรหญิง (คน) 5,478 5,492 5,507 5,496 5,466 
รวมประชากร (คน) 10,942 10,978 11,021 11,043 10,984 
ครัวเรือน (หลัง) 3,989 3,928 3,872 3,810 3,757 

ท่ีมา : สํานักงานทะเบียนทองถ่ิน 

๓.๒ ชวงอายุและจํานวนประชาชน (ขอมูล จปฐ.) 
สรุปประชากรท่ีอาศัยอยูจริง ณ วันสํารวจ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
มีครัวเรือนท้ังหมด  3,989  ครัวเรือน 
จํานวนประชากรท่ีอาศัยอยูจริง ท้ังหมด 10,927  คน เพศชาย 5,443 คน เพศหญิง 5,484  คน 

สถิติจําแนกชวงอายุจากทะเบียนบาน 
ขอมูลจากสํานักงานทะเบียนและบัตรอําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย ณ เดือน  ธันวาคม  2563 

ชวงอายุ 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

คน % คน % คน % 

1 เดือน ถึง 5 เดือน 17 0.15 18 0.16 35 0.31 

6  เดือน ถึง 1 ป 0 เดือน 22 0.20 23 0.21 45 0.41 

1 ป 1 เดือน - 2 ป 101 0.92 96 0.88 197 1.80 

3 ป - 5 ป 180 1.65 169 1.55 349 3.19 

6 ป - 12 ป 494 4.52 486 4.45 980 8.97 

13 ป - 14 ป 138 1.26 136 1.24 274 2.52 

15 ป - 18 ป 296 2.71 283 2.59 579 5.30 

19 ป - 25 ป 548 5.02 517 4.73 1,065 9.75 

26 ป - 34 ป 747 6.84 726 6.64 1,473 13.48 

35 ป - 49 ป 1,341 12.27 1,333  12.20 2,674 24.47 

50 ป - 59 ป 800 7.32 838 7.67 1,638 14.99 

60 ป ข้ึนไป 759 6.95 859 7.86 1,618 14.81 

รวม 5,443 49.82 5,484 50.18 10,927 100.00 

 ท่ีมา : สํานักงานทะเบียนทองถ่ิน 
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๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑ การศึกษา 

  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กประจําตําบล  จํานวน  4 แหง คือ 
  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดปาธรรมคุณ  ตั้งอยูหมู ๑๑ บานภูเงิน 
       - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนหนองยาง  ตั้งอยูหมู ๖ บานหนองยาง 
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1   ตั้งอยูหมู ๔ บานทาหายโศก 
         - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวังชมภู   ตั้งอยูหมู ๘ บานวังชมภู 

       เทศบาลตําบลเฝาไร มีโรงเรียนของรัฐในพ้ืนท่ี จํานวน 5 แหง และโรงเรียนเอกชน จํานวน 1 แหงคือ 
1. โรงเรียนบานจับไม   สอนตั้งแตระดับอนุบาล ประถมศึกษาปท่ี 1-6  

     ตั้งอยูหมูท่ี  3  บานจับไม 
2. โรงเรียนรสลินคัคณางค   สอนตั้งแตระดับอนุบาล ประถมศึกษาปท่ี 1-6  

      ตั้งอยูหมูท่ี  4  บานทาหายโศก 
3. โรงเรียนเฝาไรวิทยา   สอนตั้งแตระดับอนุบาล ประถมศึกษาปท่ี 1-6 และมัธยมศึกษาป 

   ท่ี 1-3  ตั้งอยูหมูท่ี 11  บานภูเงิน 
4. โรงเรียนบานนาฮํา   สอนตั้งแตระดับอนุบาล ประถมศึกษาปท่ี 1-6  

      ตั้งอยูหมูท่ี 5  บานนาฮําใหม 
5. โรงเรียนบานหนองยาง   สอนตั้งแตระดับอนุบาล ประถมศึกษาปท่ี 1-6  

     ตั้งอยูหมูท่ี 6 บานหนองยาง 
 ๖.  โรงเรียนอนุบาลเฝาไร   สอนตั้งแตระดับอนุบาล ประถมศึกษาปท่ี 1-6  

   (เอกชน)  ตั้งอยูหมูท่ี 10 บานมีชัย 

    ท่ีมา : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    

๔.๒ สาธารณสุข 
  การบริการดานสาธารณสุข ในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลเฝาไร มีจํานวน 2 แหง 

1. โรงพยาบาลในเขตพ้ืนท่ี สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จํานวน 1 แหง 
มีเตียงคนไขจํานวน  30  เตียง     
1.1 จํานวนบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลเฝาไร                   
 -แพทย        จํานวน   4  คน 
 -ทันตแพทย    จํานวน   3  คน 
 -พยาบาลวิชาชีพ  จํานวน  29 คน 
 -เภสัสกร          จํานวน  2  คน 
 -เจาพนักงานเภสัชกรรม     จํานวน  3  คน 
 -เทคนิคการแพทย             จํานวน  2  คน 
 -นักวิชาการ/เจาพนักงานทันตแพทย      จํานวน  2  คน 

 -แพทยแผนไทย      จํานวน  2  คน 
 -นักโภชนาการ      จํานวน  1  คน 
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 - นักกายภาพบําบัด  จํานวน  1  คน 
 - ตําแหนงอ่ืนๆ รวม 88 คน 
1.2 สาเหตุการเจ็บปวยท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาล ปพ.ศ. 2563 
 -อุบัติเหตุ         225  ราย/ป คิดเปนงบประมาณในการรักษาท้ังสิ้น             
246,000 บาท 
 -สาเหตุอ่ืนๆ 19,956  ราย/ป คิดเปนงบประมาณในการรักษาท้ังสิ้น 31,251,083 
บาท 
1.3 ประเภทการเจ็บปวยท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาล 
 -โรคความดันโลหิตสูง/โรคเบาหวาน/โรคไขมันในเลือดสูง/โรคอาหารไมยอย 
 -โรคไขหวัด/ไอ/ทองรวง/ไทรอยดเปนพิษ/โรคหอบหืด/ขอเขาเสื่อม 
 -ลําคออักเสบเฉียบพลัน/ทางเดินปสสาวะอักเสบ/และโรคอ่ืนๆ   
ท่ีมา : โรงพยาบาลเฝาไร 

     2. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีเฝาไร สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 
1 แหง 

1.1 จํานวนบุคลากรในสังกัดสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯเฝาไร 
 -นักวิชาการสาธารณสุข จํานวน  4  คน  
 -พยาบาล   จํานวน  2  คน    
 -แพทยแผนไทย  จํานวน  2  คน 
 -นักวิชาการทันตสาธารณสุข จํานวน  1  คน 
 -ผูชวยแพทยแผนไทย จํานวน  1  คน    
 -เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล จํานวน  1  คน   
 -แมบาน   จํานวน  1  คน   
 -พนักงานบริหาร   จํานวน  1  คน        

         1.2 ประเภทของการเจ็บปวยท่ีเขารับการรักษาในสถานีอนามัย  
   -โรคความดันโลหิตสูง, โรคเบาหวาน  
   -ผื่นคัน โรคผิวหนัง , โรคไตวาย 
   -ฟนผ ุ
   -ปวดกลามเนื้อหลัง ,ขอเสื่อม 
   -ไขหวัด ,ไอ ,โรคของลําไสและเยื่อบุชองทอง ,ทองอืด 
  ท่ีมา : สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯเฝาไร 

3. สํานักงานสาธารณสุขเฝาไร  
    -บุคลากรจํานวน 5  คน 

      -อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตําบลเฝาไร จํานวน  327  คน 
  ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเฝาไร 
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๔.๓ อาชญากรรม 
  เทศบาลตําบลเฝาไร ไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน แตมีเหตุการณลักขโมยทรัพยสินประชาชน  
และทําลายทรัพยสินของราชการ  ซ่ึงเทศบาลก็ไดดําเนินการปองกันการเกิดเหตุดังกลาว จากการสํารวจขอมูล
พ้ืนฐานพบวา  สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน วิธีการ
แกปญหาของเทศบาลท่ีสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีและงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด  คือการติดตั้ง
กลองวงจรปดในจุดท่ีเปนท่ีสาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางรวมทางแยก รวมท้ังไดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด 
จุดบริการ  ในชวงเทศกาลท่ีมีวันหยดุหลายวันเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน แตปญหาท่ีพบเปนประจํา
คือการทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุนโดยเฉพาะในสถานท่ีจัดงานดนตรี งานมหรสพ เปนปญหาท่ีชุมชนไดรับ
ผลกระทบเปนอยางมาก  การแกไขปญหา คือการแจงเตือนใหผูปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธให
ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษท่ีไดรับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความรวมมือไปยังผูนํา 
การขอกําลังจาก ตํารวจ ผูนํา อปพร. เพ่ือระงับเหตุไมใหเกิดความรุนแรง   
แตจะไมใหเกิดข้ึนเลยยังเปนปญหาท่ีปจจุบันไมสามารถท่ีจะแกไขได  ท้ังท่ีมีการรวมมือกันหลายฝาย เปนเรื่องท่ี
ทางเทศบาลจะตองหาวิธีท่ีจะแกไขปญหาใหกับประชาชนตอไปตามอํานาจหนาท่ีท่ีสามารถดําเนินการได              

๔.๔ ยาเสพติด 
ปญหายาเสพติดในป พ.ศ.2563 ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอเฝาไร ไดปด

ลอมตรวจคนในพ้ืนท่ีตําบลเฝาไร ผลปรากฏวาพบผูเสพ จํานวน 10 ราย และไดนําเขารับการบําบัดท่ีคาย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดหนองคาย จํานวน 10 ราย   

ท่ีมา : ท่ีทําการปกครองอําเภอเฝาไร 

๔.๕ การสังคมสงเคราะห 
ขอมูลเก่ียวกับการสังคมสงเคราะหตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

  -ผูมีสิทธิไดรับเบี้ยผูสูงอายุ   จํานวน 1,694 ราย 

  -ผูมีสิทธิไดรับเบี้ยคนพิการ  จํานวน   367 ราย 

      -ผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  จํานวน    26 ราย 

          ท่ีมา : กองสวัสดิการสังคม 

4.5  การประกอบอาชีพ 
  ประชาชนในตําบลเฝาไร จะประกอบอาชีพ รับราชการ คาขาย รับจางท่ัวไป สวนใหญจะเปน ชาวสวน 
โดยเฉพาะสวนยางพาราเปนหลัก 

๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 ๕.๑ การคมนาคมขนสง 

ในเขตเทศบาลตําบลเฝาไรมีเสนทางคมนาคมในพ้ืนท่ีเทศบาลท่ีเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอย
ละ ๗๐ เปาหมายคือตองการใหไดมากกวานี้หรือรอยละ ๑๐๐  โดยผูบริหารมีนโยบายท่ีจะดําเนินการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย ปจจุบันเทศบาลมีเสนทางคมนาคมทางบก  ดังนี้ 

 
 



๙ 
 

(๑)  การคมนาคม  การจราจร 
    เสนทางคมนาคมท่ีใชติดตอในเขตเทศบาลและพ้ืนท่ีใกลเคียงมีดังนี้ 

    ๑.๑)  ทางหลวงแผนดิน    
    -  หมายเลข  ๒๒๖๗ สายอําเภอเฝาไร - อําเภอโซพิสัย 
    -  หมายเลข  ๒๒๖๗    สายอําเภอเฝาไร - อําเภอโพนพิสัย 
    -  หมายเลข  ๒๒๐๕ สายอําเภอเฝาไร - อําเภอบานดุง  
เปนเสนทางหลักในการคมนาคมขนสงการจราจร มีผูใชยวดยานพาหนะทางบก คือ รถยนตและรถจักยานยนต ใน
เสนทางหลัก การจราจรคับค่ังในชวงเรงดวน แตสภาพการจราจรยังไมตัดขัดมีสภาพคลอง 
   ๑.๓)  การจัดการขนสงมวลชน  ประกอบดวย 
    - รถโดยสารประจําทาง    

สายอําเภอโซพิสัย - จังหวัดอุดรธานี 
สายอําเภอเฝาไร  - อําเภอโพนพิสัย 

-รถปรับอากาศ 
    บริษัท ๔๐๗     อําเภอเฝาไร – จังหวัดระยอง, กรุงเทพฯ 
    บริษัทแอรอุดร  อําเภอเฝาไร – กรุงเทพฯ 
    บริษัทชาญทัวร  อําเภอเฝาไร – กรุงเทพฯ 
    บริษัทอีสานทัวร อําเภอเฝาไร – กรุงเทพฯ    

   ท่ีมา : กองชาง           
๕.๒ การไฟฟา 
  ในเขตตําบลเฝาไรประชาชนมีไฟฟาใชกันอยางท่ัวถึงทุกครัวเรือน และมีไฟฟาสาธารณะตามถนนและใน
ซอย  
  - ครัวเรือนท่ีมีไฟฟาใช 3,989 ครัวเรือน  
  - ถนนในเขต อปท.ท่ีมีไฟฟาสาธารณะ จํานวน ๑๘๗ สาย 
  - หนวยงานเจาของไฟฟา คือ การไฟฟาสวนภูมิภาค 
  ท่ีมา : กองชาง           

๕.๓ การประปา 
 เทศบาลตําบลเฝาไร  ดําเนินกิจการประปาเอง ประชาชนมีน้ําใชเพ่ือการอุปโภค 
  - ครัวเรือนท่ีใชบริการน้ําประปา จํานวน  2,462 หลังคาเรือน 
  - หนวยงานเจาของกิจการประปา  
        ประปาทองถ่ิน       13 แหง  
        ประปาของหมูบาน  1   แหง  บานเมืองทอง หมูท่ี 13 
  - ประปาสามารถผลิตได จํานวน 50 ลบ.ม./วัน/แหง 
  - แหลงน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปา คือ แหลงน้ําใตดิน  แหลงน้ําผิวดิน  
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

ขอมูลแหลงผลิตน้ําประปาเทศบาลตําบลเฝาไร 

ลําดับ อําเภอ ตําบล จุดจายน้ํา ชื่อแหลงน้ํา 

แหลงน้ําใชผลิต
น้ําประปา 

 หมายเหตุ 
ผิวดิน บาดาล 

1 เฝาไร เฝาไร ปมไพร ม.2 - 
 

/ จายพ้ืนท่ีบางสวน 

2 
  

หวยเล็บเงือก ม.2 หวยเล็บเงือก / 
 

จายพ้ืนท่ีบางสวน 
ประปาขนาดใหญ 

3 
  

หลังตลาดสด ม.2 หวยเล็บเงือก / 
 

จายพ้ืนท่ีบางสวน 
ประปาขนาดเล็ก 

4 
  

ทางเขาหมูบาน ม.3 - 
 

/ จายพ้ืนท่ีบางสวน 

5 
  

โรงเรียนรสลินคัคณางค ม.4 หนองสองหอง / 
 

ประปาขนาดใหญมาก 

6 
  

หวยคําปาตอง หมู 15 หวยคําปาตอง / / 
สลับการใชแหลงนํ้า 

ประปาขนาดใหญ 

7 
  

ในหมูบาน หมู 15 
  

/ จายเฉพาะหมู 15 

8 
  

หลังโรงเรียนหนองยาง ม.6 
  

/ จายพ้ืนท่ีบางสวน 

9 
  

วัดมีชัยนาคประดิษฐ ม.7 
  

/ จายพ้ืนท่ีบางสวน 

10 
  

โนนกกบก ม.8 หวยเล็บเงือก / 
 

ประปาขนาดใหญมาก 

11 
  

หนองโสกดินแดง ม.9 หนองโสกดินแดง / 
 

ประปาขนาดเล็ก 

12 
  

หนองฝายบาน ม.11 หนองฝายบาน / 
 

ประปาขนาดใหญมาก 

13 
  

หนองฝายบาน ม.11 หนองฝายบาน / 
 

ประปาขนาดใหญมาก 

 ท่ีมา : กองชาง           

๕.๔ โทรศัพท 
  ในพ้ืนท่ีตําบลเฝาไรในการติดตอสื่อสารมีโทรศัพทสวนบุคคลใชไดอยางสะดวกขององคการโทรศัพทแหง
ประเทศไทย TOT ซ่ึงยังใหบริการเครือขายอินเตอรเน็ตแบบไรสาย องคการสื่อสารแหงประเทศไทย CAT 
และยังมีเสาสงสัญญาณโทรศัพทเครือขายระบบAIS, ระบบDTAC และระบบTRUE  ติดตั้งอยู เพ่ือบริการใหความ
สะดวกในการใชสัญญาณอยางท่ัวถึง 

๕.๔ ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสงและวัสดุ ครุภัณฑ 

     การใหบริการดานไปรษณียหรือการสื่อสาร การขนสง 
     -ไปรษณีย      จํานวน  1  แหง  
     -ผูใหบริการขนสงเอกชน   จํานวน  5  แหง 
 

   



๑๑ 
 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 

 ๖.๑ การเกษตร   
   ประชากรในตําบลเฝาไร  สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ไดแก  การทําสวนยางพารา  และทํา
นาเพ่ือการบริโภคเอง ท้ังนี้  สําหรับอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม  ไดแก  การรับจางและการคาขาย  ซ่ึงการ
รับจางเปนการรับจางแรงงานภายในตําบลและตําบลใกลเคียง  สําหรับการคาขายเปนไปตามลักษณะการขายของ
เบ็ดเตล็ดภายในหมูบาน  หรือรับซ้ือผลผลิตทางการเกษตรภายในตําบล  และตําบลใกลเคียงมาจําหนาย 
ประเภท ของการทําการเกษตร เก็บขอมูล ป ๒๕64  

  รายงานสรุปผูปลูกขาว 
 

 หมูท่ี 
รวม 

ครัวเรือน พ้ืนท่ีเพาะปลูก พ้ืนท่ีเก็บเก่ียว 

1 105 1,302.19 1,302.19 

2 88 958.28 958.28 

3 126 1,368.08 1,368.08 

4 96 937.65 937.65 

5 129 1,640.77 1,640.77 

6 102 1,236.48 1,236.48 

7 85 851.67 851.67 

8 125 1,563.83 1,563.83 

9 77 757.72 757.72 

10 13 130.00 130.00 

11 93 942.87 942.87 

12 47 555.25 555.25 

13 20 168.75 168.75 

14 71 692.64 692.64 

15 68 752.86 752.86 

16 37 385.81 385.81 

17 103 1,322.23 1,322.23 

รวม 1,329 15,567.05 15,567.05 

 

 

 



๑๒ 
 

 รายงานสรุปผูปลูกยางพารา 

หมูท่ี 
รวม 

ครัวเรือน พ้ืนท่ีเพาะปลูก พ้ืนท่ีเก็บเก่ียว 

1 39 446.57 446.57 

2 36 384.45 384.45 

3 119 1,413.96 1,413.96 

4 99 1,269.26 1,269.26 

5 50 509.73 509.73 

6 43 364.25 364.25 

7 72 792.91 792.91 

8 62 483.00 483.00 

9 82 1,11409 1,11409 

10 15 142.32 142.32 

11 54 659.24 659.24 

12 19 181.91 181.91 

13 13 121.00 121.00 

14 67 821.09 821.09 

15 43 478.00 478.00 

16 10 66.44 66.44 

17 52 508.18 508.18 

รวม 838 9,756.38 9,756.38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

รายงานสรุปผูปลูกปาลมน้ํามัน 

 
หมูท่ี 

รวม 

ครัวเรือน พ้ืนท่ีเพาะปลูก พ้ืนท่ีเก็บเก่ียว 

1 1 10.00 10.00 

2 3 42.00 32.00 

3 2 21.25 21.25 

4 4 5.00 5.00 

5 6 59.00 59.00 

6 2 7.00 7.00 

7 1 10.00 10.00 

8 8 50.00 35.00 

9 3 27.00 22.00 

11 1 5.00 5.00 

12 1 3.00 3.00 

14 1 12.00 12.00 

15 1   

17 2 33.00 23.00 

รวม 36 284.25 244.25 
 

รายงานสรุปผูปลูกสําปะหลังโรงงาน 

 
หมูท่ี 

รวม 

ครัวเรือน พ้ืนท่ีเพาะปลูก พ้ืนท่ีเก็บเก่ียว 

1 4 39.00 39.00 

2 3 25.00 25.00 

3 2 6.00 6.00 

4 1 7.00 7.00 

5 7 45.00 45.00 

6 5 31.00 31.00 

8 18 129.00 129.00 

9 6 29.00 29.00 

10 2 23.00 23.00 



๑๔ 
 

 
รายงานสรุปผูปลูกสําปะหลังโรงงาน (ตอ) 

 
หมูท่ี 

รวม 

ครัวเรือน พ้ืนท่ีเพาะปลูก พ้ืนท่ีเก็บเก่ียว 

11 4 36.00 36.00 

12 2 20.50 20.50 

14 2 20.00 20.00 

15 3 14.00 14.00 

16 3 11.50 11.50 

17 10 88.00 88.00 

รวม 72 524.00 524.00 
 

รายงานสรุปผูปลูกออยโรงงาน 

 
หมูท่ี 

รวม 

ครัวเรือน พ้ืนท่ีเพาะปลูก พ้ืนท่ีเก็บเก่ียว 

2 1 5.00 5.00 

3 1 9.00 9.00 

6 1 17.75 17.75 

8 3 18.00 18.00 

16 1 1.00 1.00 

รวม 8 50.75 50.75 
 ท่ีมา : สํานักงานเกษตรอําเภอเฝาไร  
๖.๒ การประมง 
  ชาวบานในตําบลเฝาไร สวนมากหาปลาเพ่ือเลี้ยงชีพในครอบครัว ไมไดประกอบเปนอาชีพ 

๖.๓ การปศุสัตว 
  การประกอบอาชีพเลี้ยงสัตวในพ้ืนท่ีตําบลเฝาไร มีจํานวนครัวเรือนท่ีข้ึนทะเบียนในการเลี้ยงสัตว         
กับสํานักงานปศุสัตวอําเภอเฝาไร  
  หมูท่ี 1 บานนาฮํา 
   -เลี้ยงโคเนื้อ  จํานวน  5  ครัวเรือน 
   -เลี้ยงสุกร  จํานวน  2  ครัวเรือน 
   -เลี้ยงไกพ้ืนเมือง  จํานวน  25 ครัวเรือน 
   -เปดเทศ  จํานวน  21  ครัวเรือน     



๑๕ 
 

  หมูท่ี 2 บานเฝาไร 
   -เลี้ยงโคเนื้อ  จํานวน  7  ครัวเรือน 
   -เลี้ยงกระบือ  จํานวน  3  ครัวเรือน 
   -เลี้ยงสุกร  จํานวน  2  ครัวเรือน 
   -เลี้ยงไกพ้ืนเมือง  จํานวน  34 ครัวเรือน 
   -เลี้ยงไกไข  จํานวน   1  ครัวเรือน 
   -เปดเทศ  จํานวน  21  ครัวเรือน     
  หมูท่ี 3 บานจับไม 
   -เลี้ยงโคเนื้อ  จํานวน  7  ครัวเรือน 
   -เลี้ยงกระบือ  จํานวน  2  ครัวเรือน 
   -เลี้ยงสุกร  จํานวน  4  ครัวเรือน 
   -เลี้ยงไกพ้ืนเมือง  จํานวน  34 ครัวเรือน 
   -เปดเทศ  จํานวน  28  ครัวเรือน 
  หมูท่ี 4 บานทาหายโศก 
   -เลี้ยงโคเนื้อ  จํานวน  8 ครัวเรือน 
   -เลี้ยงกระบือ  จํานวน  3  ครัวเรือน 
   -เลี้ยงสุกร  จํานวน  3  ครัวเรือน 
   -เลี้ยงไกพ้ืนเมือง  จํานวน  3 ครัวเรือน 
   -เปดเทศ  จํานวน  15  ครัวเรือน 
  หมูท่ี 5 บานนาฮําใหม 
   -เลี้ยงโคเนื้อ  จํานวน  10  ครัวเรือน 
   -เลี้ยงกระบือ  จํานวน  4 ครัวเรือน 
   -เลี้ยงสุกร  จํานวน  2  ครัวเรือน 
   -เลี้ยงไกพ้ืนเมือง  จํานวน  26 ครัวเรือน 
   -เปดเทศ  จํานวน  19  ครัวเรือน  
  หมูท่ี 6 บานหนองยาง 
   -เลี้ยงโคเนื้อ  จํานวน  3  ครัวเรือน 
   -เลี้ยงกระบือ  จํานวน  6  ครัวเรือน 
   -เลี้ยงสุกร  จํานวน  1  ครัวเรือน 
   -เลี้ยงไกพ้ืนเมือง  จํานวน  25 ครัวเรือน 
   -เปดเทศ  จํานวน  20  ครัวเรือน 
  หมูท่ี 7 บานทาสําราญ 
   -เลี้ยงโคเนื้อ  จํานวน  3  ครัวเรือน 
   -เลี้ยงกระบือ  จํานวน  1  ครัวเรือน 
   -เลี้ยงสุกร  จํานวน  2  ครัวเรือน 
   -เลี้ยงไกพ้ืนเมือง  จํานวน  36 ครัวเรือน 
   -เลี้ยงไกไข  จํานวน   1  ครัวเรือน 
   -เปดเทศ  จํานวน  29  ครัวเรือน 



๑๖ 
 

  หมูท่ี 8 บานวังชมภู 
   -เลี้ยงโคเนื้อ  จํานวน  3  ครัวเรือน 
   -เลี้ยงกระบือ  จํานวน  3  ครัวเรือน 
   -เลี้ยงสุกร  จํานวน  4  ครัวเรือน 
   -เลี้ยงไกพ้ืนเมือง  จํานวน  34 ครัวเรือน 
   -เลี้ยงไกไข  จํานวน  1   ครัวเรือน 
   -เปดเทศ  จํานวน  32  ครัวเรือน 
  หมูท่ี 9 บานทรัพยเจริญ 
   -เลี้ยงโคเนื้อ  จํานวน  9  ครัวเรือน 
   -เลี้ยงไกพ้ืนเมือง  จํานวน  23 ครัวเรือน 
   -เปดเทศ  จํานวน  21  ครัวเรือน 
   -เปดไข   จํานวน  21  ครัวเรือน 
  หมูท่ี 10 บานมีชัย 
   -เลี้ยงโคเนื้อ  จํานวน  9  ครัวเรือน 
   -เลี้ยงกระบือ  จํานวน  1  ครัวเรือน 
   -เลี้ยงสุกร  จํานวน  1  ครัวเรือน 
   -เลี้ยงไกพ้ืนเมือง  จํานวน  27 ครัวเรือน 
   -เลี้ยงไกไข  จํานวน  1   ครัวเรือน 
   -เปดเทศ  จํานวน  23  ครัวเรือน 
  หมูท่ี 11 บานภูเงิน 
   -เลี้ยงโคเนื้อ  จํานวน  17 ครัวเรือน 
   -เลี้ยงกระบือ  จํานวน  4   ครัวเรือน 
   -เลี้ยงสุกร  จํานวน  26  ครัวเรือน 
   -เปดเทศ  จํานวน  17  ครัวเรือน 
      หมูท่ี 12 บานเกษตรเจริญ 
   -เลี้ยงไกพ้ืนเมือง  จํานวน  27  ครัวเรือน 
   -เปดเทศ  จํานวน  24  ครัวเรือน 
  หมูท่ี 13 บานเมืองทอง 
   -เลี้ยงโคเนื้อ  จํานวน  1  ครัวเรือน 
   -เลี้ยงกระบือ  จํานวน  1 ครัวเรือน 
   -เลี้ยงไกพ้ืนเมือง  จํานวน  18 ครัวเรือน 
   -เลี้ยงไกไข  จํานวน  1  ครัวเรือน 
   -เปดเทศ  จํานวน  17  ครัวเรือน 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

 
  หมูท่ี 14 บานเฝาไรพัฒนา 
   -เลี้ยงโคเนื้อ  จํานวน  7   ครัวเรือน 
   -เลี้ยงสุกร  จํานวน  3   ครัวเรือน 
   -เลี้ยงไกพ้ืนเมือง  จํานวน  33  ครัวเรือน 
   -เปดเทศ  จํานวน  18  ครัวเรือน 
  หมูท่ี 15 บานเจริญศรี 
   -เลี้ยงโคเนื้อ  จํานวน  2  ครัวเรือน 
   -เลี้ยงสุกร  จํานวน  1  ครัวเรือน 
   -เลี้ยงไกพ้ืนเมือง  จํานวน  11 ครัวเรือน 
   -เปดเทศ  จํานวน  8  ครัวเรือน 
  หมูท่ี 16 บานพรมงคล 
   -เลี้ยงโคเนื้อ  จํานวน  2  ครัวเรือน 
   -เปดเทศ  จํานวน  9  ครัวเรือน 
  หมูท่ี 17 บานนาฮําพัฒนา 
   -เลี้ยงโคเนื้อ  จํานวน  11  ครัวเรือน 
   -เปดเทศ  จํานวน  2   ครัวเรือน 
   -เลี้ยงกระบือ  จํานวน  17 ครัวเรือน 
   -เลี้ยงไกพ้ืนเมือง  จํานวน  9   ครัวเรือน 
    
๖.๔ การบริการ 
  -บานพัก/รีสอรท   จํานวน  7     แหง 
  -สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน   12   แหง 
  -รานเสริมสวย   จํานวน   17  แหง 
 ท่ีมา :  กองคลัง      

 
๖.๕ การทองเท่ียว 
  ในเขตเทศบาลไมมีแหลงทองเท่ียว  แตไดสงเสริมการทองเท่ียวใหเกิดข้ึนในชุมชน  เชน  การจัดงาน
ประเพณีตางๆ การจัดสรางสวนสาธารณะสําหรับใชพักผอนหยอนใจ 

๖.๖ อุตสาหกรรม 
พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเฝาไร ไมมีโรงงานอุดสาหกรรมขนาดใหญ แตมีกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  
-โรงสีขนาดเล็ก     จํานวน   8   แหง 
-โรงผลิตอิฐบล็อก  จํานวน   3   แหง 

๖.๗ การพาณิชย/กลุมอาชีพ 
  1. ธนาคาร จํานวน 1 แหง (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร) 
      2. กลุมผูผลิตชุมชน      จํานวน 13 กลุม 
  3. รานขายยา             จํานวน  6  แหง 



๑๘ 
 

๖.๘ แรงงาน 
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  คาแรงในพ้ืนท่ีต่ํากวาระดับจังหวัด โดยเฉพาะแรงงาน 

ดานการเกษตร  ประชากรอายุระหวาง  ๑๕ – ๕๐ ป บางสวนไปรับจางทํางานนอกพ้ืนท่ี  รวมท้ังแรงงานท่ีไป
ทํางานตางประเทศ  ปญหาท่ีพบคือ ประชากรตองไปทํางานนอกพ้ืนท่ีในเมืองท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  
หางรานใหญๆ  เพราะในพ้ืนท่ีไมมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจางแรงงานเยอะ พ้ืนท่ีสวนมากเปนท่ีอยูอาศัย
รานคาขนาดเล็กถึงขนาดกลาง และจะเปนสวน ไรนา สวนมากจะรับจางท่ัวไป เชน รับจางกอสรางบานเรือน 
ปรับปรุงตอเติมบาน เปนตน  

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.๑ การนับถือศาสนา 
  เขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเฝาไร ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ประมาณรอยละ  99.99  ของ
จํานวนประชากรท้ังหมดและมีวัด จํานวน 17 แหง  คือ  

๑. วัดปาคํานอย บานนาฮํา หมู 1 
๒. วัดเฝาไรวนาราม บานเฝาไร หมู ๒ 
๓. วัดบุปผาราม บานจับไม หมู ๓ 
๔. วัดนาคประดิษฐมีชัย บานทาหายโศก หมู ๔ 
๕. วัดศรีอุดมพร บานนาฮําใหม หมู ๕ 
๖. วัดบานหนองยาง บานหนองยาง หมู ๖ 
๗. วัดแกวสวัสดิ์ บานวังชมภู หมู ๘ 
๘. วัดปาทรัพยเจริญ บานทรัพยเจริญ หมู ๙ 
๙. วัดเจริญโชคชัย บานทรัพยเจริญ หมู ๙ 
๑๐. วัดปาศีลธรรมคุณ บานทรัพยเจริญ หมู ๙ 
๑๑. วัดปาธรรมคุณ บานภูเงิน หมู ๑๑ 
๑๒. วัดปาชมภูทอง บานภูเงิน หมู 11 
๑๓. วัดเกษตรเจริญ บานเกษตรเจริญ หมู ๑๒ 
๑๔. วัดปาสุวรรณหงส บานเฝาไรพัฒนา หมู ๑๔ 
๑๕. วัดปามงคลสมบูรณ หมู 14 
๑๖. วัดเวฬุวัณ บานเจริญศรี หมู ๑๕ 
๑๗.  วัดปามหาวัน บานนาฮําพัฒนา หมู 17 

7.๒ ประเพณแีละงานประจําป 
   ประเพณีท่ีสําคัญของทองถ่ินซ่ึงเทศบาลตําบลเฝาไร ไดดําเนินการจัดทําเปนประจําทุกป  คือ  
  - งานประเพณีลอยกระทง           - งานประเพณีสงกรานต                               
  - งานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา 

7.๓ ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาทองถิ่น 
ประชาชนในเขตเทศบาลไดอนุรักษภูมิปญญาประจําถ่ิน ไดแก การทําเครื่องจักสารของใชสําหรับใน 

ครัวเรือน การเลี้ยงไหมและการทอผาไหม  การทอเสื่อจากตนกก  การไมกวาดดอกหญา การสานกระติบขาวจาก
ตนคลา  
 ภาษาถ่ินไดแก ภาษาพ้ืนบาน (ภาษาอีสาน) 



๑๙ 
 

 

7.๔ OTOP สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
  ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเฝาไร ผลิตสินคาพ้ืนเมือง ไดแก เสื่อท่ีทอจากตนกก กระติบขาว ไม
กวาด เครื่องจักรสานท่ีทําจากไมไผ เฟอรนิเจอรจากรากไม    
  ของท่ีระลึก ไดแก ผาท่ีทอจากผาฝายและผาไหม ผาขาวมา 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.๑ น้ํา 
  น้ําท่ีใชในการอุปโภค-บริโภค  เปนน้ําท่ีไดจากน้ําผิวดิน และน้ําใตดิน ซ่ึงจะตองนํามาผานกระบวนการ
ของระบบประปา สําหรับน้ําใตดินมีปริมาณนอย  ไมสามารถนําข้ึนมาใชใหพอเพียงได และบางแหงเค็ม ไม
สามารถใชอุปโภค-บริโภคได 

บัญชีแหลงน้ําธรรมชาต ิ

 ลําดับ
ท่ี 

ชื่อแหลงน้ํา 
แหลงท่ีตั้ง 

ลักษณะแหลงน้ํา หมายเหตุ 
บาน หมู 

1 หวยผักแวน นาฮําเกา 1  หวยลําธาร  อุปโภค บริโภค 

2 หวยยาง นาฮําเกา 1  หวยลําธาร  อุปโภค บริโภค 

3 หวยวังน้ําขุน นาฮําเกา 1 หวยลําธาร การเกษตร 

4 หวยวังเดือนหา นาฮําเกา 1 หวยลําธาร การเกษตร 

5 หวยเล็บเงือก เฝาไร 2  หวยลําธาร  อุปโภค บริโภค 

6 หนองฝาบาตร จับไม 3  หนองน้ํา  อุปโภค บริโภค 

7 หนองสองหอง ทาหายโศก 4  หนองน้ํา  อุปโภค บริโภค 

8 หวยเลิงคา ทาหายโศก 4 หวยลําธาร การเกษตร 

9 หวยคําภ ู ทาหายโศก 4 หวยลําธาร การเกษตร 

10 อางหวยหินโงน หนองยาง 6  อางเก็บน้ําฝายน้ําลน  การเกษตร 

11 สระน้ําสาธารณะ หนองยาง 6 หนองน้ํา การเกษตร 

12 หวยโปรงตอนบน วังชมภู 8  หวยลําธาร  อุปโภค บริโภค 

13 หนองโศกดินแดง ทรัพยเจริญ 9 หนองน้ํา แหลงน้ําประปา 

14 หนองฝายบานภูเงิน ภูเงิน 11  หนองน้ํา  อุปโภค บริโภค 

15 หวยคําปาตอง เจริญศร ี 15  หวยลําธาร  อุปโภค บริโภค 
 
 



๒๐ 
 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อแหลงน้ํา 
แหลงท่ีตั้ง 

ลักษณะแหลงน้ํา หมายเหตุ 
บาน หมู 

16 หนองคําปาตอง เจริญศร ี 15  หนองน้ํา  อุปโภค บริโภค 

17 หวยหินรอง เกษตรเจริญ 15 หวยลําธาร การเกษตร 

18 หวยคํานอย เจริญศร ี 15 หวยลําธาร การเกษตร 

19 หวยโปรง ตอนลาง นาฮําพัฒนา 17 หวยลําธาร การเกษตร 
 
8.๒ ปาไม 
 ลักษณะของปาไม เนื่องจากบริบทของพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเฝาไร เปนลักษณะชุมชนก่ึงชนบท ปาไมใน
พ้ืนท่ีเปนปาไมท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ มีพันธุไมใหญบางชนิดและเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว 

8.๓ ภูเขา 
ในเขตเทศบาลตําบลเฝาไรไมมีภูเขา 

8.๔ ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญของเทศบาลตําบลเฝาไร 
 ปาพันธุไม 

9. อ่ืนๆ (ถามีระบุดวย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

สรุปผลการจัดเก็บขอมูลความเปนพ้ืนฐาน ป 2562  ระดับอปท. 

เทศบาลตาํบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย 

ตัวช้ีวัด 
จํานวนท่ีสํารวจ ไมผานเกณฑ 
ท้ังหมด(คน) จํานวน(คน) รอยละ 

 หมวดท่ี 1 สุขภาพด ีมี 7 ต ัวช้ีวัด    
1 เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักไมนอยกวา 2,500 กรัม 25 - - 

2 
เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือนแรก
ตดิตอกัน 

24 - - 

3 
เด็กแรกเกิดถึง 12 ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคครบตามตาราง
สรางเสริมภูมิคุมกันโรค 

897 - - 

4 ครัวเรือนกินอาการถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และไดมาตรฐาน 2,024 - - 

5 
คนในครวัเรือนมีการใชยาเพ่ือบําบัด บรรเทาอาการเจ็บปวย
เบื้องตนอยางเหมาะสม 

2,024 - - 

6 คนอาย ุ35 ปข้ึนไป ไดรับการตรวจสุขภาพประจาํป 4,126 - - 
7 คนอาย ุ6 ป ข้ึนไป ออกกําลังกายอยางนอยสปัดาหละ 3 วันๆ 

ละ 30 นาท ี 
6,814 - - 

ตัวช้ีวัด 
จํานวนท่ีสํารวจ ไมผานเกณฑ 
ท้ังหมด(คน) จํานวน(คน) รอยละ 

 หมวดท่ี 2 สภาพแวดลอม มี 7 ตัวช้ีวัด    
8 ครัวเรือนม ีความม่ันคงในท่ีอยูอาศัย และบานม ีสภาพคงทนถาวร 2,024 - - 

9 
ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสำหรบัดื่มและบรโิภคเพียงพอตลอดปอยาง
นอยคนละ 5 ลิตรตอวัน 

2,024 - - 

10 ครัวเรือนมีน้ําใชเพียงพอตลอดป อยางนอยคนละ 45 ลิตรตอวัน 2,024 - - 

11 
ครัวเรือนมีการจัดบานเรอืนเปนระเบียบเรยีบรอย สะอาด ถูก
สุขลกัษณะ 

2,024 - - 

12 ครัวเรือนไมถ ูกรบกวนจากมลพิษ 2,024 1 คร. 0.05 
13 ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยและภยัธรรมชาติอยางถูกวิธ ี 2,024 1 คร. 0.05 
14 ครัวเรือนม ีความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสนิ 2,024 1 คร. 0.05 
 หมวดท่ี 3 การศึกษา มี 5 ตัวช้ีวัด    
15 เด็กอายุ 3 - 5 ปเตม็ ไดรบับริการเลีย้งดเูตรยีมความพรอมกอนวัยเรียน 212 - - 
16 เด็กอายุ 6 -14 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป 795 - - 
17 เด็กจบชัน้ ม.๓ ไดเรียนตอชัน้ ม.4 หรือเทียบเทา 22 - - 

18 
คนในครวัเรือนท่ีจบการศึกษาบังคับ 9 ป ท่ีไมไดเรียนตอและยัง
ไมมีงานทํา ไดรับการฝ ึกอบรมด านอาชีพ 

- - - 

19 
คนอาย ุ15 - 59 ป อาน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอยางงาย
ได 
 

4,803 - - 
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 หมวดท่ี 4 การมีงานทําและรายได มี 4 ตัวช้ีวัด    
20 คนอาย ุ15 – 59 ป มีอาชีพและมีรายได 4,246 - - 
21 คนอายุมากกวา ๖๐ ปข้ึนไป มีอาชีพและมีรายได 1,209 - - 
22 รายไดเฉลี่ยของคนในครวัเรือนตอป 2,024 1 คร. 0.05 
23 ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 2,024 - - 

 หมวดท่ี ๕ คานิยม มี 8 ตัวช้ีวัด    
24 คนในครวัเรือนไมดื่มสรุา 7,093 118 1.66 
25 คนในครวัเรือนไมสบูบหุรี ่ 7,093 110 1.55 
26 คนอายุ ๖ ปข้ึนไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอยานอยสปัดาหละ ๑ ครั้ง 6,814 - - 

27 
คนสูงอายุ ไดรับการดแูลจากคนในครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรอื
ภาคเอกชน 

1,216 - - 

28 คนพิการ ไดรับการดแูลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 58 - - 

29 
ผูปวยโรคเรื้อรัง ไดรับการดแูลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน 

84 - - 

30 
ครัวเรอืนมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของชุมชน หรือ
ทองถ่ิน 

2,024 - - 

31 ครอบครัวมีความอบอุน 2,024 1 คร. 0.05 
ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเฝาไร  เม่ือป พ.ศ.2562 
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 สวนที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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๑. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนามหาภาค 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 ไดนอมนํา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”       

มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 

9-11 โดยการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 ครั้งนี้ สํานักคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สคช.) ไดจัดทําบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) ซ่ึง

เปนแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development 

Goals:SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูป

ประเทศนอกจากนั้นไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน เพ่ือรวมกันกําหนด

วิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนารวมท้ังรวมจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯเพ่ือมุงสู “ความม่ันคง ม่ัง

ค่ังและยั่งยืน) 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไว

ท้ังหมด 10 ยุทธศาสตร โดยมียุทธศาสตรตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป และอีก 4 ยุทธศาสตรท่ีเปนปจจัย

สนับสนุน ดังนี้ 

1. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ทุนมนุษยของประเทศไทยยังมีปญหาในดานคุณภาพคนในแตละชวงวัย โดยผลลัพธทางการศึกษาของ

เด็กวัยเรียนคอนขางตํ่า การพัฒนาความรูและทักษะของแรงงานไมตรงกับตลาดงาน ในขณะท่ีคนไทยจํานวน

ไมนอยยังไมสามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม ซ่ึงสงผลตอวิกฤตคานิยมทัศนคติ และ

พฤติกรรมในการดําเนินชีวิต การพัฒนาในระยะตอไปจึงตองใหความสําคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคน
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ใหมีความสมบูรณ เพ่ือใหคนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม ไดรับการศึกษาท่ีมี

คุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน คนทุกชวงวัยมี

ทักษะ ความรูและความสามารถเพ่ิมข้ึน รวมท้ังสถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนา

ประเทศเพ่ิมข้ึน แนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ ประกอบดวย 

 (1) ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมท่ีพึง

ประสงค อาทิ สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอกหองเรียนท่ีสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ 

 (2) พัฒนาศักยภาพ คนใหมีทักษะ ความรู และความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา อาทิ 

สงเสริมเด็กปฐมวัยใหมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมท่ีเหมาะสม 

 (3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต อาทิปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษา

ขนาดเล็ก ใหมีการจัดทรัพยากรรวมกันใหมีขนาดและจํานวนท่ีเหมาะสมปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนใหเปน

แหลงเรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต 

 (4) ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพอาทิ สงเสริมใหมี

กิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการท่ีเหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย 

 (5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังดาน

สุขภาพ อาทิ ปรับระบบบรหิารจัดการทรัพยากรรวมกันระหวางสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนท่ีสุขภาพ 

 (6) พัฒนาระบบการดูแลและสรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับสังคมสูงวัยอาทิ ผลักดันใหมี

กฎหมายการดูแลผูสูงอายุระยะยาว 

 (7) พลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง อาทิกําหนดมาตรการดูแล

ครอบครัวท่ีเปราะบาง และสงเสริมสถาบันการศึกษาใหเปนแหลงบริการความรูทางวิชาการท่ีทุกคนเขาถึงได 

 2. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

 การพัฒนาในชวงท่ีผานมาทําใหสังคมไทยกาวหนาไปหลายดาน แกการแกปญหาความเหลื่อมล้ําและ

สรางความเปนธรรมในสังคมไทยมีความคืบหนาชา ท้ังเรื่องความแตกตางของรายไดระหวางกลุมประชากร 

ความแตกตางของคุณภาพการบริหารภาครัฐรวมท้ังขอกําจัดในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยี

ของกลุมผูดอยโอกาสและกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ีหางไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะตอไป จึงจําเปนตองมุงลด

ปญหาความเหลื่อมล้ําดานรายไดของกลุมคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมท่ีแตงตางกัน แกไขปญหาความ

ยากจนเพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมท่ีแตงตางกัน แกไขปญหาความยากจน เพ่ิมโอกาสการ

เขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมท้ังเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง 

เพ่ือใหชุมชนพ่ึงตนเองและไดรับสวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากข้ึน แนวทางการพัฒนาสําคัญ       

ประกอบดวย 

 (1) การเพ่ิมโอกาสใหกับกลุมเปาหมาย ประชากรรอยละ 40 ท่ีมีรายตํ่าสุดสามารถเขาถึงบริการท่ีมี

คุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขายโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหแกเด็กและเยาวชนท่ีดอยโอกาส
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ทางการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยใหการดูแลนักเรียนท่ีครอบคลุมตั้งแตการสรางรายไดของครัวเรือน สนับสนุน

คาเดินทางไปยังสถานศึกษาใหทุนการศึกษาตอระดับสูง 

 (2) การกระจายการใหบริการภาครัฐท้ังดานการศึกษา สาธารณสุขและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพให

ครอบคลุมและท่ัวถึง อาทิ บริหารจัดการการใหบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ผานการ 

พัฒนาระบบสงตอผูปวยท่ังในระดับจังหวัด ภาคและระดับประเทศใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 (3) เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสรางความเขมแข็งการเงินฐานราก

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได มีสิทธิในการจัดการทุนท่ีดิน

ทรัพยากร ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการใหความรูในการบริหารจัดการทางการเงินแกชุมชนและครัวเรือน 

การปรับองคกรการเงินของชุมชนใหทําหนาท่ีเปนสถาบันการเงินในระดับหมูบาน/ตําบลท่ีทําหนาท่ีท้ังการให

กูยืมและการออม และจัดตั้งโครงขายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณเปนแมขาย 

 3. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 

 เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ํากวาศักยภาพอยางตอเนื่องเปนเวลาหลายป ท้ังจากผลกระทบของเศรษฐกิจ

โลกซบเซา และขอจํากัดภายในประเทศเองท่ีเปนอุปสรรคตอการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการ

แขงขัน รวมท้ังฐานเศรษฐกิจเติมโตไดตามศักยภาพและมีเสถียรภาพภาคสงออกมีการพัฒนาจนสามารถ

ขยายตัวและเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมข้ึน การลงทุน

ภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอยางตอเนื่องและมาจากความรวมมือกันมากข้ึน ประชาชนและ

ผูประกอบการเขาสูระบบภาษีมากข้ึน และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน ทางเศรษฐกิจสูงข้ึน 

นอกจากนี้ ยังเนนใหเศรษฐกิจรายสาขามีการเจริญเติบโตอยางเขมแข็ง ภาคการเกษตรเนนการเกษตรยั่งยืน

และใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การทองเท่ียวสามารถทํารายไดและ

แขงขันไดมากข้ึนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจมากข้ึน ภาคการเงินมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญประกอบดวย 

(1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม ท้ังในดานการคลัง อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงาน 

โครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหารและการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และดานการเงิน 

อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงิน และสถาบันการเงินท้ังในตลาดเงินและตลาดหุนใหสามารถสนับสนุน

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

 (2) การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ มุงเนนการ

สรางความเชื่อมโยงของหวงโซมูลคาระหวางภาคเกษตร อุตสาหกรรมบริการ และการคาการลงทุน เพ่ือ

ยกระดับ ศักยภาพในการแขงขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสูระบบ

มาตรฐานตอยอดความเขมแข็งของอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพปจจุบันเพ่ือยกระดับไปสูอุตสาหกรรมท่ีใช

เทคโนโลยีข้ันสูงวางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมเสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันในเชิงธุรกิจ

ของภาคบริการ ปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือสงเสริมการคาท่ีเปนธรรมและอํานวยความสะดวก

ดานการคาการลงทุน 
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 4. ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

 ปจจุบันสภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําลังเปนจุดออนสําคัญตอการรักษาฐานการผลิต

และการใหบริการ รวมท้ัง การดํารงชีวิตของคนไทย ซ่ึงปญหาดังกลาวเกิดจากการลดลงของพ้ืนท่ีปาไม 

ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความ หลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ําใน

อนาคต ปญหาสิ่งแวดลอมเพ่ิม สูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง ธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากข้ึน และขอตกลงระหวางประเทศเก่ียวกับ

การเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศทวีความเขมขน ซ่ึงจะสงผลตอแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต 

 ดังนั้น การพัฒนาในระยะตอไปจึงมุงเนนการรักษาและฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสรางความ

ม่ันคงดานน้ํา และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําใหมีประสิทธิภาพ การสรางคุณภาพ สิ่งแวดลอมท่ีดี ลด

มลพิษ และลดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการ ลดกาซเรือน

กระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินท่ีเกิดจากสาธารณภัย 

แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย 

  (๑) การรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สราง สมดุลของการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืนและ

เปนธรรม  

 (๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ําเพ่ือใหเกิดความม่ันคง สมดุล และยั่งยืน  

 (๓) การแกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม 

 (๔) สงเสริมการ ผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 (๕) สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพ่ิมขีด ความสามารถในการปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๖) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัย พิบัติ(๗) การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการและกลไกแกไขปญหาความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม และ (๘) การ

พัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 

 5.ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังคั่ง และย่ังยืน 

  กระแสโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบัน มีแนวโนมสงผลกระทบตอความ 

ม่ันคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ท้ังภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการ

เพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอํานาจในภูมิภาคตางๆ ของโลก อาชญากรรมขามชาติและการกอการราย และ

ภัยคุกคามภายในประเทศ ไดแก ความเห็นตางทางความคิดและอุดมการณของคนในชาติ การสราง

สถานการณใน จังหวัดชายแดนภาคใต และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร ดังนั้น 

การพัฒนาในระยะตอไป จึงเนนในเรื่องการปกปองและเชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริยใหเปนสถาบันหลักของ

ประเทศ สังคมมีความสมานฉันท ประชาชนมีสวนรวมปองกันแกไข ปญหาความม่ันคง ประชาชนในจังหวัด

ชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีโอกาสใน การศึกษาและการประกอบอาชีพท่ีสราง

รายไดเพ่ิมข้ึน ประเทศไทยมีความสัมพันธและความรวมมือดานความ ม่ันคงกับนานาประเทศในการปองกัน
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ภัยคุกคามในรูปแบบตางๆ ควบคูไปกับการรักษาผลประโยชนของชาติมี ความพรอมตอการรับมือภัยคุกคาม

ท้ังภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ และแผนงานดานความม่ันคงมีการบูรณาการสอดคลองกับ

นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแนวทางการพัฒนาสําคัญ 

ประกอบดวย 

 (๑) การรักษาความม่ันคงภายใน เพ่ือใหเกิด ความสงบในสังคมและธํารงไวซ่ึงสถาบันหลักของชาติ 

 (๒) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมในการรับมือภัยคุกคาม

ท้ังการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

  (๓) การสงเสริมความรวมมือกับ ตางประเทศดานความม่ันคง เพ่ือบูรณาการความรวมมือกับมิตร

ประเทศเพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจสังคม และการปองกันภัยคุกคามขามชาติ  

 (๔) การรักษาความม่ันคงและผลประโยชนของชาติทางทะเลเพ่ือคงไวซ่ึงอํานาจอธิปไตยและสิทธิ

อธิปไตยในเขตทะเล  

  (๕) การบริหารจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือใหเกิด ความสอดคลองกันระหวางแผนงานท่ี

เก่ียวของกับความม่ันคงการพัฒนาภายใตการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

 6.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย  

 ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐท่ีขาดประสิทธิภาพเปนอุปสรรคท่ีสําคัญตอการ พัฒนาประเทศมา

อยางตอเนื่อง ท้ังการใหบริการประชาชนยังไมไดมาตรฐานสากล การบังคับใชกฎหมายท่ีขาด ประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการและการใหบริการของทองถ่ินขาดความโปรงใส ระบบและกระบวนการ ยุติธรรมไมสามารถ

อํานวยความยุติธรรมไดอยางเสมอภาคและเปนธรรม รวมท้ังการทุจริตประพฤติมิชอบใน สังคมไทย การ

พัฒนาระยะตอไปจึงตองเรงปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยาง จริงจัง โดยมุงเนนในเรื่อง

การลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ การใหบริการของภาครัฐ 

รวมท้ังประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร จัดการท่ีดีขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน การปรับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหอยูในระดับท่ีดีข้ึน และการลดจํานวนการ       

ดําเนินคดีกับผูมิไดกระทําความผิด แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย 

  (๑) ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมีความโปรงใส 

ทันสมัย คลองตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุมคา 

  (๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 

เพ่ือให การจัดสรรและการใชจายมีประสิทธิภาพ  

 (๓) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหได มาตรฐานสากล เพ่ือใหประชาชน

และภาคธุรกิจไดรับบริการท่ีมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และอํานวยความสะดวก ตรงตามความตองการ  

 (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือให ประชาชนไดรับการ

บริการอยางมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 
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  (๕) ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ เพ่ือใหสังคมไทยมีวินัย โปรงใส และ

ยุติธรรม  

  (๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความ ทันสมัย เปนธรรม และสอดคลองกับ

ขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ  

 ๗ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  

 ท่ีผานมาการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสของประเทศประสบปญหาดานความ

ตอเนื่องในการดําเนินการและ ปญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบรหิารจัดการการใหบริการท่ีสอดคลองกับ

มาตรฐานสากลทําใหมีขอจํากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศใหมีประสิทธิภาพ การพัฒนาในระยะตอไป

จึงมุงเนนในเรื่องการลดความเขมของการใชพลังงานและลด ตนทุนโลจิสติกสของประเทศ การพัฒนาระบบ

ขนสงทางรางและทางน้ําเพ่ิมปริมาณการเดินทางดวยระบบ ขนสงสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถ

ในการรองรับปริมาณผูโดยสารของทาอากาศยานใน กรุงเทพมหานครและทาอากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิม

ความสามารถในการแขงขันดานโลจิสติกสและการอํานวยความสะดวกทางการคา การพัฒนาดานพลังงานเพ่ือ

เพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานทดแทนตอปริมาณการ ใชพลังงานข้ันสุดทาย และลดการพ่ึงพากาซธรรมชาติในการ

ผลิตไฟฟาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาดานสาธารณูปการ(น้ําประปา) แนวทางการพัฒนาสําคัญ 

ประกอบดวย 

  (๑) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานขนสง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟใหเปนโครงขายหลักในการ

เดินทางและขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายถนน พัฒนา ระบบขนสงทางอากาศ และพัฒนาระบบขนสง

ทางน้ํา 

  (๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสง อาทิ การ พัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องท่ีเกิดจากการลงทุน

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนสง 

  (๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสและ

โซอุปทานใหไดมาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอํานวยความสะดวกทางการคา 

  (๔) พัฒนาดานพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานใหเพียงพอและสรางความม่ันคงในการผลิตพลังงานเพ่ิม

ศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิตและการใชพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด 

  (๕) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศให

ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ และสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางมูลคาเพ่ิมทางธุรกิจ  

  (๖) พัฒนาระบบน้ําประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ําประปาให ครอบคลุมและท่ัวถึง และการบริหาร

จัดการการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพและการสรางนวัตกรรม 

   ๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม  

    การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในชวงระยะเวลาท่ีผานมา อาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจาก

ปจจัยความไดเปรียบดาน แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการนําเขาเทคโนโลยีสําเร็จรูปจากตางประเทศ

มากกวาการสะสมองคความรู เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองทําใหสวนแบงผลประโยชนทางดานเทคโนโลยี

ซ่ึงมีมูลคาเพ่ิมสูงตกอยูกับ ประเทศผูเปนเจาของเทคโนโลยี อีกท้ังการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนายังไมเพียง
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พอท่ีจะขับเคลื่อนประเทศสู สังคมนวัตกรรมได การพัฒนาจึงเนนในเรื่องการเพ่ิมความเขมแข็งดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ ประเทศ และการเพ่ิมความสามารถในการประยุกตใชวิทยาศาสตรเทคโนโลยี

และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ ความสามารถการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย  (๑) เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู

การใชประโยชนในเชิงพาณิชยและเชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุมเทคโนโลยีท่ีประเทศไทย มี

ศักยภาพพัฒนาไดเอง และกลุมเทคโนโลยีท่ีนําสูการพัฒนาแบบกาวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

 (๒) พัฒนาผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ สงเสริมผูประกอบการใหมี

บทบาทหลักดานนวัตกรรมเทคโนโลยีและรวมกําหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม สงเสริมการสรางสรรค

นวัตกรรมดานการออกแบบและการจัดการธุรกิจท่ีผสานการใชเทคโนโลยีใหแพรหลายในกลุมผูประกอบการ

ธุรกิจของไทย  

  (๓) พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ดานบุคลากร

วิจัย อาทิ การเรงการ ผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพและสอดคลองกับความ

ตองการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหมีท้ังความรูและความเขาใจในเทคโนโลย ี

  ๙. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

  ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ประเทศไทยตองใชประโยชนจากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของ

พ้ืนท่ี และการดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุกเพ่ือ เสริมจุดเดนในระดับภาคและจังหวัดในการเปนฐานการผลิตและ

บริการท่ีสําคัญ ประกอบกับการขยายตัวของ ประชากรในเขตเมืองจะเปนโอกาสในการกระจายความเจริญ

และยกระดับรายไดของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยูและมีศักยภาพในการรองรับการคา

การลงทุน รวมท้ังลดแรงกดดันจากการกระจุกตัว ของการพัฒนาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสูภูมิภาค 

นอกจากนี้การเปนสวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนยังเปนโอกาสในการเปดพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม

บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการคาการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบานอีกดวย 

 ดังนั้น การพัฒนาจึงมุงเนนในเรื่องการลดชองวางรายไดระหวางภาคและมีการกระจาย รายไดท่ีเปน

ธรรมมากข้ึน การเพ่ิมจํานวนเมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนาอยูสําหรับคนทุกกลุมในสังคม พ้ืนท่ี

ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และการเพ่ิมมูลคาการ 

ลงทุนในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดน แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย 

 (๑) การพัฒนาภาคเพ่ือสรางโอกาสทาง เศรษฐกิจใหกระจายตัวอยางท่ัวถึง พัฒนาภาคเหนือใหเปน

ฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง พัฒนาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือใหหลุดพนจากความยากจนสูเปาหมายการ

พ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเปนฐานเศรษฐกิจชั้นนํา พัฒนาภาคใตเปนฐานการสรางรายไดท่ีหลากหลาย 

  (๒) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดลอม เมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู 

สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองอยางมีบูรณาการภายใตการมีสวนรวมของสวนกลาง สวนทองถ่ิน ภาค

ประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง  
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  (๓) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟนฟูพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกใหเปนฐานการ

ผลิต อุตสาหกรรมหลักของประเทศท่ีขยายตัวอยางมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี 

พัฒนา พ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเปนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานใหเจริญเติบโต

อยางยั่งยืน และเกิดผลท่ีเปนรูปธรรม  

 ๑๐ ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา  

 การพัฒนาความรวมมือ ระหวางประเทศของไทยในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยึดหลักคิดเสรี เปด

เสรีและเปดโอกาส โดยมุงเนนการ พัฒนาและขยายความรวมมือท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม ความม่ันคง และอ่ืนๆ 

กับมิตรประเทศ และเปนการ ขับเคลื่อนตอเนื่องจากการดําเนินการภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ โดย

กําหนดเปนแนวทางการดําเนินนโยบายการคาและการลงทุนท่ีเสรี เปดกวาง และเปนธรรม ดําเนินยุทธศาสตร

เชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหมๆ สงเสริมใหผูประกอบการไทยไปลงทุนในตางประเทศและสงเสริมความ

รวมมือเพ่ือการพัฒนากับ ประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมท้ังประเทศนอกภูมิภาค ดังนั้น การพัฒนาจึง

มุงเนนในเรื่องการมีเครือขายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียง เศรษฐกิจท่ีครอบคลุมและมีการใชประโยชนไดเต็ม

ศักยภาพ การเพ่ิมระบบหวงโซมูลคาในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเปนฐานเศรษฐกิจ การคา

และการลงทุนท่ีสําคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมท้ังมีการพัฒนาสวนขยายจากแนวระเบียง

เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคใหครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต และประเทศไทยเปน

หุนสวนการพัฒนาท่ีสําคัญท้ังในทุกระดับ แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย 

  (๑) ขยายความรวมมือทางการคาและการ ลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหมสําหรับ

สินคาและบริการของไทย 

  (๒) พัฒนาความเชื่อมโยงดาน การคมนาคมขนสง โลจิสติกส และโทรคมนาคมในกรอบความรวมมือ

อนุภูมิภาคภายใตแผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออ านวย

ความสะดวกและลดตนทุนดานโลจิสติกส  

 (๓) พัฒนาและสงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนท่ีโดดเดนใน

ภูมิภาค  

 (๔) สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศของผูประกอบการไทย 

 (๕) เปดประตูการคาและพัฒนาความรวมมือ กับประเทศเพ่ือนบานในลักษณะหุนสวนทางยุทธศาสตร

ท้ังในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน  

 (๖) สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ (๗) เขา

รวมเปน ภาคีความรวมมือระหวางประเทศโดยมีบทบาทท่ีสรางสรรค (๘) สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและ

นานาชาติ 

 (7) การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศโดยมีบทบาท่ีสรางสรรค 

 (8) สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสรางความม่ันคงในทุกดานท่ีเก่ียวกับเรื่อง

ความอยูดีมีสุขของประชาชน 

 (9) บูรณาการภารกิจดานความรวมมือระหวางประเทศและดานการการตางประเทศ 
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 (10) สงเสริมใหเกิดการปรับตัวภายในประเทศท่ีสําคัญ 
 

 

  

 แสดงรายละเอียดแผนพัฒนาภาค /แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด 

   

 

  วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสูภูมิภาคอยางท่ัวถึงมากข้ึน 
  2. เพ่ือพัฒนาเมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยูสําหรับคนทุกกลุม 
  3. เพ่ือพัฒนาและฟนฟูพ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลักใหขยายตัวอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและ
เพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
  4. เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมใหสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและการ
พัฒนาพ้ืนท่ีอยางยั่งยืน 
  แนวทางการพัฒนา 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พัฒนาใหหลุดพนจากความยากจนสูเปาหมายการพ่ึงตนเอง 
  1. เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรไปสูมาตรฐานเกษตรอินทรียและอาหารปลอดภัย 
   (1) พัฒนาพ้ืนท่ีทุงกุลารองไหในพ้ืนท่ีจังหวัดยโสธร สุรินทร รอยเอ็ด มหาสารคาม 
ศรีสะเกษ ใหเปนแหลงผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพสูง รวมท้ังพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ โดยปรับกระบวนการผลิต
ใหอยูภายใตมาตรฐานเกษตรปลอดภัยพัฒนาหวงโซเกษตรอินทรียใหครอบคลุมทุกข้ันตอนการผลิต พรอมท้ัง
ขยายพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย โดยสนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบท่ีสมาชิกกลุมผูผลิตและชุมชนมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบกันเองสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ใหตอบสนองตลาดสินคาเพ่ือสุขภาพและการ
สงออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย สงเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและทองถ่ิน สงเสริมเกษตรกรและกลุม
เกษตรกรจําหนายสินคาผานชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 
   (2) สงเสริมการปรับเปลี่ยนไปสูสินคาเกษตรชนิดใหมตามศักยภาพของพ้ืนท่ี โดย
สงเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม และไมดอก ในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม ศรีสะเกษ และ
อุบลราชธานีรวมท้ังสงเสริมโคเนื้อคุณภาพสูงในพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร มุกดาหาร และโคนมในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครราชสีมาและอุบลราชธานี 
   (3) สนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรใหพ่ึงตนเองได นํารองในจังหวัด
อํานาจเจริญกาฬสินธุ และขอนแกน โดยสนับสนุนการรวมกลุมเกษตรกร และพัฒนาเครือขายวิสาหกิจชุมชน
หรือสหกรณการเกษตรใหเขมแข็ง สงเสริมการออมและการเขาถึงแหลงเงินทุน พัฒนาเกษตรรุนใหมใหเปนมือ
อาชีพโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม และโครงการ 1 ไร 1 แสน สงเสริมการ
เรียนรูจากกลุมเกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จใหเปนตนแบบ รวมท้ังสงเสริมตลาดสินคาเกษตรในทองถ่ินและ
ตลาดอิเล็กทรอนิกสอยางท่ัวถึง 
  2. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึน 
   (1) พัฒนาใหนครราชสีมาเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารครบ
วงจรโดยสนับสนุนและสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันภาคอุตสาหกรรม

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 

1.3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 



๓๔ 
 

อาหารของภาค สรางเครือขายระหวางภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคราชการเพ่ือกอใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนความรูขอมูล เทคโนโลยี นวัตกรรมในการแปรรูปสินคาเกษตรและอาหารใหเปนผลิตภัณฑ
สําเร็จรูปท่ีมีมูลคาสูงและตรงตามความตองการของตลาด 
   (2) ยกระดับมาตรฐานสินคากลุมผาไหม ผาฝาย ผายอมคราม และสงเสริมพ้ืนท่ีมี
ศักยภาพใหกาวไปสูการเปนศูนยกลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ ขอนแกน นครราชสีมา สุรินทร และ
สกลนคร เปนตน โดยสงเสริมการพัฒนาคุณภาพสินคา การออกแบบ และตราสัญลักษณ พัฒนาเทคโนโลยี
และงานศึกษาวิจัยสรางนวัตกรรมเพ่ิมมูลคา พรอมท้ังพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑชุมชนอ่ืนๆ โดยยกระดับ
ผูประกอบการและสรางความเชื่อมโยงระหวางวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนากลางและขนาดยอมกับ
ภาคอุตสาหกรรม และสงเสริมการจับคูธุรกิจเพ่ือสรางโอกาสทางธุรกิจ 
   (3) สงเสริมอุตสาหกรรมขนาดยอมผลิตสินคาอุปโภคบริโภค ในพ้ืนท่ีเชื่อมโยง
ระเบียงเศรษฐกิจจังหวัดชัยภูมิ ขอนแกน กาฬสินธุ รอยเอ็ด มุกดาหาร เพ่ือการสงออกสูประเทศเพ่ือนบาน 
โดยเนนอุตสาหกรรมสีเขียวและการใชวัตถุดิบในพ้ืนท่ี 
   (4) เพ่ิมศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนลาง โดยใหความสําคัญกับความสมดุลระหวางพืชอาหารและพืช
พลังงาน โดยสงเสริมใหเกษตรปลูกพืชพลังงานในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม สงเสริมการผลิตพลังงานทดแทนดวย
เทคโนโลยีท่ีใชงานไดงายจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานชีวภาพและชีวมวล ท้ังในภาคการผลิต
ชุมชนและทองถ่ินใหมากข้ึน 
  3. ยกระดับการทองเท่ียวเชิงประเพณีวัตนธรรม อารยะธรรมขอม ยุคกอนประวัติศาสตร
ธรรมชาติและกีฬาสูนานาชาติ 
   (1) สงเสริมการทองเท่ียวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนท่ี ทองเท่ียวอารยธรรม
ขอมในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทองเท่ียวยุคกอนประวัติศาสตร ในจังหวัดอุดรธานี 
ขอนแกน กาฬสินธุ ทองเท่ียวเชิงกีฬาในพ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย ศรีสะเกษ นครราชสีมา ทองเท่ียวธรรมชาติใน
จังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสมีา อุบลราชธานี โดยเพ่ิมนวัตกรรมการบริการทองเท่ียวท่ีมีความหลายหลาย
ตอบสนองกลุมเปาหมาย พัฒนาแหลงทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน สงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวเพ่ือใหสามารถ
ทองเท่ียวไดตลอดท้ังป รวมท้ังพัฒนาเสนทางการทองเท่ียวท่ีเชื่อมโยงในลักษณะเครือขายเพ่ือกระจาย
นักทองเท่ียวจากเมืองหลักไปสูเมืองรอง ชุมชนและทองถ่ิน 
   (2) พัฒนาเสนทางเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวกับประเทศเพ่ือนบาน อาทิ สี่เหลี่ยม
วัฒนธรรมลานชาง เลย –อุดรธานี –หนองบัวลําภู-หนองคาย-สปป.ลาว โดยเรงพัฒนาเสนทางการทองเท่ียว
แบบเชื่อมโยงพ้ืนท่ีและเชื่อมโยงกิจกรรมการทองเท่ียวระหวางภาคเอกชนกับชุมชนและทองถ่ินท้ังในประเทศ
และกับประเทศเพ่ือนบานท่ีสอดคลองกับความตองการของนักทองเท่ียว 
  4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
   (1) พัฒนาแหลงน้ําเดิมและแหลงน้ําธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บโดย
การปรับปรุงอางเก็บน้ํา หนองและฝายท่ีมีอยูเดิม และพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติใหสามารถเพ่ิมปริมาณการกัก
เก็บในพ้ืนท่ีในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 และ
ตอนลาง 2 ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของภาค 
   (2) พัฒนาแหลงน้ําใหมในพ้ืนท่ีลุมน้ําเลย ชี มูล และสรางแหลงกักเก็บ (แกมลิง) 
อางเก็บน้ําฝาย และแหลงน้ําขนาดเล็กในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีการเกษตร โดยจัดหาพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาแหลง



๓๕ 
 

น้ําพัฒนาระบบสงน้ําและการกระจายน้ําใหนําไปใชประโยชนในชวงฤดูแลง รวมท้ังพัฒนาแหลงน้ําใตดินตาม
ความเหมาะสมของพ้ืนท่ีโดยไมใหเกิดผลกระทบจากดินเค็ม 
  5. ฟนฟูทรัพยากรปาไมคงความอุดมสมบูรณและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ี
ตนน้ําของจังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ นครราชสมีา โดยกําหนดและทําเครื่องหมายแนวเขตพ้ืนท่ีปา
อนุรักษและพ้ืนท่ีปานอกเขตอนุรักษใหชัดเจน เนนใหประชาชนมีสวนรวมในการฟนฟู ปลูกปา และปองกันการ
บุกรุกเพ่ือรักษาพ้ืนท่ีปาตนน้ําและปองกันการชะลางพังทลายของดิน อนุรักษพ้ืนท่ีชุมน้ํา ตลอดจนสงเสริมปา
ชุมชนเพ่ือใหเกิดการใชประโยชนจากปาไมอยางยั่งยืน 
 
 

  วิสัยทัศน 
  พัฒนาอีสานสูมิติใหมใหเปน“ศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง” 
  วัตถุประสงค 
  1. สรางเพ่ือแกปญหาปจจัยพ้ืนฐานดานน้ําและดินใหเอ้ือตอการประกอบอาชีพการดํารงชีพ
และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค 
  2. เพ่ือดูแลชวยเหลือคนจน ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุใหมีคุณภาพดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพา
ครอบครัวและพ่ึงพากันในชุมชนได 
  3.เพ่ือยกระดับการผลิตและการสรางมูลคาโดยใชความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
สนับสนุนใหการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไมต่ํากวาระดับประเทศ 
  4.เพ่ือเชื่อมโยงหวงโซมูลคาของระบบเศรษฐกิจภาคเขากับระบบเศรษฐกิจของประเทศและ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  5. เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและ
มีบาทบาทสนับสนุนประเทศเปนศูนยกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ 
   
  เปาหมายตัวช้ีวัด 

1. เพ่ือเปนชลประทานและรับประโยชนเพ่ิมข้ึน ปริมาณกักเก็บน้ําเพ่ิมข้ึนพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแลง
ลดลง 

2. สดัสวนคนจนลดลง 
3. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไมต่ํากวาระดับประเทศ 
4. มูลคาการคาชายแดนเพ่ิมข้ึน 
5. รายไดการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
ยุทธศาสตรการพัฒนา  

ยุทธศาสตรท่ี 1 บริหารจัดการน้ําใหเพียงพอตอการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอยาง
  ยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 2 แกปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอยเพ่ือลดความ
  เหลื่อมล้ําทางสังคม 
 
 

1.3.2 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 
 



๓๖ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคูกับการแกไขปญหา 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาการทองเท่ียวเชิงบูรณาการ 
   ยุทธศาสตรท่ี 5 ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงท่ีดีเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
    หลักภาคกลางและพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนา
    เมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมๆของภาค 
  ยุทธศาสตรท่ี 6  พัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจากขอตกลงกับประเทศเพ่ือนบานใน
    การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียง
    เศรษฐกิจ 

 
 

  
1.4.1 แผนพัฒนากลุมจังหวัด 

  1) วิสัยทัศนกลุมจังหวัด “เกษตรอุตสาหกรรมชั้นนํา การคาและการทองเท่ียวสากล ชุมชน
นาอยูอยางยั่งยืน” 
  พันธกิจ 1. สรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลผลิตทางการเกษตรโดยใหมีความเชื่อมโยงกับระบบ
อุตสาหกรรมการคา 
   2. สงเสริมสนับสนุนการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิตมาใชในภาคเกษตร
อุตสาหกรรมและทองเท่ียว 
   3. พัฒนาแหลงทองเท่ียวใหไดมาตรฐานและเชื่อมโยงกับการเกษตรและวัฒนธรรม
ลุมน้ําโขง 
  2)  เปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัด 

1) เศรษฐกิจของกลุมจังหวัดมีการเติบโตอยางตอเนื่อง 
2) ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันทางการผลิต การคา การลงทุน และการ

ทองเท่ียว 
3) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4) รักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

  3)  ตัวช้ีวัดของกลุมจังหวัด 
  1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมของกลุมจังหวัด 
  2. อัตราการเพ่ิมข้ึนของมูลคาการคา 
  3. ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 
  4. ผลิตภาพการผลิตสินคาเกษตร 
  5. รายไดจากการทองเท่ียว 
  6. ระดับความเหลื่อมล้ําในสังคม (Gini Coeffcient)ของกลุมจังหวัด 
  7. สัดสวนประชากรในการเขาถึงสวัสดิการ 
  8. ดัชนีคุณภาพน้ําผิวดิน 
  หนองคายเมืองสะดวก สะอาด ปลอดภัย ม่ันใจ นาอยู 

1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  
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4) ประเด็นการพัฒนากลุมจังหวัด 
    1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันกับภาคเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี 
    2. สงเสริมการทองเท่ียววิถีชีวิตลุมน้ําโขง 
    3. การพัฒนาทุนมนุษยและยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกชวงวัยอยางเทาเทียม 
    4. การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

  ประกอบดวยกลยุทธหลัก คือ 
  ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันกับภาคเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี 

 แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ) 
 1.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสรางพ้ืนฐานรองรับการขยายตัวทาง 

เศรษฐกิจ 
 2.พัฒนาเกษตรอินทรียอยางเปนระบบ และสงเสริมการสรางมูลคาเพ่ิมของสินคา
เกษตร 

 3. สรางรายไดและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร 
 4. เพ่ิมศักยภาพและสงเสริมนวัตกรรมทางดานการผลิต 
 5. พัฒนาการคาสูสากล และสงเสริมธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่อง 

  ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การสงเสริมการทองเท่ียววิถีชีวิตลุมน้ําโขง 
 แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ) 
 1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและอํานวยความสะดวกดานการทองเท่ียว  

 2. ยกระดับขีดความสามารถของผูประกอบการและแรงงานใหมีคุณภาพเชื่อมโยง
ดานการทองเท่ียว 
 3. การสงเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ ทําการตลาดทองเท่ียวของกลุมจังหวัด
โดยใชเทคโนโลยีและทุนมนุษยผานระบบการศึกษาอยางเทาเทียม 

  ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การพัฒนาทุนมนุษยและยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกชวงวัยอยาง
            เทาเทียม 

 แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ) 
 1. การลดความเหลื่อมล้ําและการสรางความเทาเทียมดูแลความสงบและความ
เรียบรอยในพ้ืนท่ี 

 2. สงเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกชวงวัย 
 3. การพัฒนาทุนมนุษยผานระบบการศึกษาอยางเทาเทียม 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือการ 
          พัฒนาอยางย่ังยืน 

 แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ) 
 1. สงเสริมการบริหารจัดการระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ปาไม แหลงน้ํา ขยะ และมลภาวะ)ของกลุมจังหวัด
แบบมีสวนรวม 
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 2. สงเสริมมาตรการปองกัน การแกปญหาและเยียวยาจากปญหาทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 

 
1.4.2 แผนพัฒนาจังหวัดหนองคาย 

1) วิสัยทัศน “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุงเรือง เมืองทองเท่ียว ลุมน้ําโขง” 
   2)  พันธกิจ 1. สรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลผลิตทางการเกษตรโดยใหมีความเชื่อมโยง
กับระบบอุตสาหกรรมและการคา 
    2. สงเสริมสนับสนุนการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิตมาใชในภาค
เกษตรอุตสาหกรรมและการทองเท่ียว 
    3. พัฒนาแหลงทองเท่ียวใหไดมาตรฐานและเชื่อมโยงกับการเกษตรและ
วัฒนธรรมลุมน้ําโขง 
   3) เปาประสงค เพ่ิมรายไดจากภาคเกษตรอุตสาหกรรม การทองเท่ียวและการคา 
   4) ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายรวม 
       1. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม (GPP) ภาคเกษตรเพ่ิมข้ึนรอยละ 10 
       2. รายไดจากการทองเท่ียว เพ่ิมข้ึนรอยละ 25 
       3. มูลคาการคาชายแดนเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 
   5) คานิยม  หนองคายเมืองสะดวก สะอาด ปลอดภัย ม่ันใจ นาอยู 

   6) ประเด็นยุทธศาสตร 
(1) ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมการเกษตรยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การคา การลงทุน การทองเท่ียว 
      และการบริการมุงสูประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางความม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาคน ชุมชนสังคมและสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู 
ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนสูมาตรฐานสากล 

(2) จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) 
1.สงเสริมการเกษตรยั่งยืน 
2.สงเสริมการทองเท่ียว 
3.สงเสริมการคา การลงทุน 

(3) กลยุทธตามประเด็นยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรท่ี 1  สงเสริมการเกษตรย่ังยืน 
 กลยุทธท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตร เพ่ิมประสิทธิภาพการ
      ผลิต และบริหารจัดการดานการตลาด 
 กลยุทธท่ี 2 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตร 
 กลยุทธท่ี 3 สงเสริมเกษตรอินทรีย      
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ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การคา การลงทุน การ 
      ทองเท่ียวและการบริการมุงสูประชาคมอาเซียน 
 กลยุทธท่ี 1 พัฒนาระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงการคา การลงทุน การ 
      ทองเท่ียวและการบริการ 
 กลยุทธท่ี 2 พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเท่ียว 
ยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางความม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข 

  กลยุทธท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันและปราบปรามภัยคุกคามดาน 
       ความม่ันคง 
  กลยุทธท่ี 2 การจัดการความม่ันคงพ้ืนท่ีชายแดน 
  กลยุทธท่ี 3 การเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือนบาน 
  กลยุทธท่ี 4 การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก 
       พระราชดําริ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาคน ชุมชนสังคมและส่ิงแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู 
  กลยุทธท่ี 1 ยกระดับคุณภาพชีวิตดานการศึกษา แรงงาน สาธารณสุข 
       สังคม และกลุมผูสูงอายุ 
  กลยุทธท่ี 2 สงเสริมอนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม  
       ประเพณีและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนสูมาตรฐานสากล 
  กลยุทธท่ี 1 การเสริมสรางการบริการจัดการบานเมืองท่ีดี 
  กลยุทธท่ี 2 สงเสริมพัฒนาการบริการประชาชนดวยระบบดิจิทัลและ 
       เทคโนโลย ี
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1.4.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด 

     วิสัยทัศน  “เปนทองถิ่นท่ีมีชุมชนเขมแข็ง และการทองเท่ียวท่ีย่ังยืน” 

พันธกิจ 

(1) พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 

(2) พัฒนาบุคลากรและระบบการใหบริการประชาชน 

(3) สงเสริมการทองเท่ียวและบริการ 

เปาประสงค  

(1) ชุมชนมีความเขมแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

(2) สงเสริมการทองเท่ียวและบริการ 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายรวม 

(1) มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม (GPP) การทองเท่ียวและบริการเพิ่มขึ้นรอยละ 3 

จุดยืนทางยุทธศาสตร 

(1) สงเสริมการทองเท่ียว 

(2) กอสราง/ปรับปรุงถนนเสนทางจราจรใหไดมาตรฐาน 

 

1.4.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน ถนนเชื่อมตอระหวางเสนทางหลัก

เขาสูชุมชน หมูบานและแหลงทองเท่ียว 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 2  พัฒนาและปรับปรุงแหลงน้ําและการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ 

    รวมกับจังหวัด    

ยุทธศาสตรท่ี ๒ สงเสริมการกีฬา การทองเท่ียวและการจัดการส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 1  สนับสนุนและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ (ประเพณี วัฒนธรรม และ

    ธรรมชาติ) 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 สงเสริมและพัฒนาการกีฬา 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 3 สรางความตระหนักและปลูกจิตสํานึกเรื่องสิ่งแวดลอมตามนโยบายของ

    รัฐบาล 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 4 สงเสริมการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑและบริการในระบบหวงโซ 

    อุปทานการทองเท่ียว 
 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 5 สนับสนุนและสงเสริมการใชภาษาอังกฤษและภาษาในกลุมประเทศ 

    อาเซียน 
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ยุทธศาสตรท่ี ๓ สรางโอกาสใหกับประชาชนเพ่ือลดความเหล่ือมลํ้าและเพ่ิมความม่ันคงในชีวิต 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 1  สรางความเขมแข็งของชุมชนแบบมีสวนรวม 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 สรางโอกาสใหกับเด็ก ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสเขาถึงการบริการ 

    สาธารณะ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับปรุงการบริการจัดการภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 สรางทีมและพัฒนาสมรรถนุของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     

  

 

  ยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลเฝาไร 

  2.1) วิสัยทัศน 

  พัฒนาคุณภาพชีวิต สงเสริมคานิยมวัฒนธรรม จัดการศึกษาเด็กเล็กใหมีคุณภาพ          

มีมาตรฐานการใหบริการ ตามหลักธรรมาภิบาล (คติพจน : พัฒนาทุกหมูบาน ประสานงานทุกทองท่ี 

ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือทองถิ่นชาวเฝาไร) 

      พันธกิจ   
        1. ทองถ่ินมีความยั่งยืนดานคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา และ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  2. ทองถ่ินมีความปลอดภัย หางไกลยาเสพติด สวัสดิการท่ัวถึงทุกระดับ พัฒนาการเด็กกอน

วัยเรียนใหมีความพรอมในการเขารับการศึกษาตอในระดับประถมศึกษา 

  3. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน และเชื่อมโยงการพัฒนาแหลงน้ําใหเพียงพอแก

การอุปโภคบริโภค และเพ่ือการเกษตร 

    2.2) ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ สงเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ทองเท่ียว กีฬาและนันทนาการ 
ยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาการเกษตรใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

 ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาคน ชุมชนและสังคม ใหเขมแข็ง 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดีในองคกร 

  2.3) เปาประสงค 

        การจดัทาํบรกิารสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพ่ือประโยชนส์งูสดุของประชาชนในทอ้งถ่ิน 

 

 

๒. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 



๔๒ 
 

  2.4) ตัวช้ีวัด   

         1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดมาตรฐาน ครบทุกหมูบาน 

        2. การพัฒนาดานสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานไดมาตรฐาน รอยละ 90 

                  3. ประชาชนไดรับการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต รอยละ 80 

  2.5) คาเปาหมาย 

         1. เทศบาลมีถนนทางหลวงทองถ่ิน เพ่ิมรอยละ 20 สิ้นแผนพัฒนา พ.ศ. 2570 

         2. จัดใหบริการน้ําประปาแกประชาชนไดครบทุกครัวเรือน สิ้นแผนพัฒนา พ.ศ. 2570 

                  3. ผลผลิตทางเกษตร ไดรับการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคา รอยละ 50 สิ้นแผนพัฒนา      

   พ.ศ. 2570 

  2.6) กลยุทธ 

        1. จัดทําแผนเพ่ือศึกษา สํารวจตรวจสอบ ออกแบบกอสราง ซอมบํารุง ถนนคอนกรีต   

                               เสรมิเหล็ก ถนนแอสฟลทติก 

        2. จัดทําแผนเพ่ือสํารวจ ตรวจสอบ ครัวเรือนท่ียังไมมีน้ําประปาใช 

        3. จัดทําแผนเพ่ือสํารวจ ตรวจสอบ สถานท่ีติดตั้งไฟฟาสองสวางในหมูบาน 

        4. จัดทําแผนเพ่ือสํารวจแหลงน้ํา เพ่ือพัฒนาขุดลอก 

                 5. สืบสานอนุรกัษศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน 

                 6. สงเสริมสนับสนุนดานการกีฬา/นันทนาการ 

                 7. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

                 8. จัดกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือสรางความสมานฉันทใหเกิดข้ึนกับ  

                               คนทองถ่ิน 

                9. จัดอบรมใหความรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือนําไปใชในการบริหารจัดการ 

                             เกษตรกร 

                10. จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการเกษตรสมัยใหม 

                11. จัดอบรมการปรับปรุงฟนฟูดินใหเหมาะแกการเพาะปลูก 

                12. จัดอบรมกลุมอาชีพเพ่ือสรางรายได 

                13. จัดหาตลาดการคาเพ่ือใหประชาชนไดนําสินคาทองถ่ินไปจําหนาย 

               14. มีออมทรัพยกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลเฝาไร ท่ีม่ันคง 

                15. นําเทคโนโลยีมาใชในระบบการปฏิบัติงาน เชน การยื่นคํารองขอท่ัวไปผานระบบ 

                               อิเลก็ทรอนิกส 

               16. จัดระบบองคกรใหมีการทํางานท่ีมีความพรอมใหบริการประชาชนอยางรวดเร็ว 

ตอบสนองความตองการ และมีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

              17. สนับสนุนบุคลกรใหเขารับการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู ทักษะในการทํางาน 

 



๔๓ 
 

  2.7) จุดยืนทางยุทธศาสตร 
        1. ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนไดรับการดูแลสุขภาพและการบริการดานสวัสดิการสังคม
อยางท่ัวถึง 

            2. ประชาชนไดรับการศึกษาเพ่ิมมากข้ึนท้ังในระบบและนอกระบบการศึกษารวมท้ัง    
     ขยายชองทางการรับรูขอมูลขาวสารท่ีทันสมัยของประชาชน 

              3. การไดรับบริการดานสาธารณูปโภคมีความสะดวกและเสมอภาค 

             4. ประชาชนมีอาชีพและมีรายไดพอเพียง 

             5. สงเสริมประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง

    ยั่งยืน 

                 6. การบริหารจัดการภาครัฐทีดีแบบบูรณาการและมีสวนรวม 
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 2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรชาติ 

๒๐ ป 

 

๑. ดานความมั่นคง 
๒.ดานการสราง

ความสามารถใน

การแขงขัน 

๓.ดานการพัฒนา

และเสริมสราง

ศักยภาพคน 

๕.ดานการสรางการเติบโต

บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร

กับส่ิงแวดลอม 

๔.ดานการสรางโอกาส

ความเสมอภาค และเทา

เทียมกันทางสังคม 

๖.ดานการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ ฉบับ

ที่ ๑๒ 

 

๑.การเสริมสราง

และพัฒนา

ศักยภาพทุน

มนุษย 

๒.การสราง
ความเปนธรรม 
ลดความเล่ือม
ลํ้าในสังคม 

๓.การสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจ
และแขงขันไดอยาง
ย่ังยืน 

๔.การเติบโตทีเ่ปน

มิตรกับส่ิงแวดลอม

เพ่ือการพัฒนา

อยางย่ังยืน 

๕.การสรางความ
ม่ันคงแหงชาติเพ่ือ
การพัฒนา ประเทศ 
สูความม่ังคั่ง และ
ย่ังยืน 

๖.การบริหารจัดการใน

ภาครัฐ การปองกันการ

ทุจริตประพฤติมิชอบและ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร

จังหวัดหนองคาย 
๒.ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การคา การลงทุน  การ
ทองเที่ยว  และการบริการมุงสูประชาคมอาเซียน 

๑.สงเสริมการเกษตร 
อยางยั่งยืน 

๔.พัฒนาคน ชุมชน และส่ิงแวดลอม 

ใหเปนเมืองนาอยู 

 

๓.เสริมสรางความมั่นคง

เพื่อสังคมสงบสุข 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.

ในเขตจังหวัด 

๑.การพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน

เพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 

๒.การสงเสรมิกฬีา การทองเที่ยวและการ

จัดการส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 

 

๓.การสรางโอกาสใหกบประชาชนเพื่อลด
การเหล่ือมลํ้าและเพิ่มความมั่นคงในชีวติ 

 

๓.พัฒนาการเกษตร  
ใหเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ

เทศบาลตําบล
เฝาไร 

1.พัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 
 

2.สงเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
การทองเที่ยว กีฬาและนันทนาการ 

4.พัฒนาคน ชุมชนและสังคม 
ใหเขมแข็ง  

 

๑๐.ความ
รวมมือระหวาง
ประเทศเพื่อ
การพัฒนา 

 

๗.การพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน

และระบบ 

โลจิสติก 

๙.การพัฒนา
ภาค เมือง 
และพ้ืนที่
เศรษฐกิจ 

๘.การพัฒนา
วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วจิัย 
และนวัตกรรม 

5.การพัฒนากระบวนการ 
บริหารจัดการที่ดีในองคกร 

๕.พัฒนาระบบการใหบริการ
ประชาชนสูมาตรฐานสากล 
 

แผนงาน 
การศึกษา สาธารณสุข 

การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

บริหารงาน
ทั่วไป 

สังคม
สงเคราะห 

ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

การเกษตร 
สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 

๔.ปรับปรุงการบริหารจัดการ
ภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

งบกลาง 
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๓.๑  การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรของเทศบาลตําบลเฝาไร 
ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ินตามประเด็นการพัฒนาทองถ่ิน   ประกอบดวย
ขอบขายและปริมาณของปญหา  พ้ืนท่ีเปาหมาย  กลุมเปาหมาย   และการคาดการณแนวโนมในอนาคต 

ช่ือปญหา สภาพปญหา พ้ืนท่ี/

กลุมเปาหมาย 
การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

1.ปญหาดาน

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

 

1.ถนนเพ่ือการลําเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร
ไมไดมาตรฐาน  

เกือบทุก
หมูบาน 

 

-การพัฒนาระบบขนสงการลําเลียงผลผลิตมี
ความสะดวกรวดเร็วออกสูตลาดเพ่ือจําหนาย
และทันตอความตองการของผูบริโภค 

2.ไฟฟาสองสวาง
สาธารณะยังไม
เพียงพอ สําหรับจุดท่ีมี
ความเสี่ยง 
การกออาชญากร 

ทุกหมูบาน -ปญหาความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
การติดตั้งไฟฟาสาธารณจะสามารถลดปญหา
ไดระดับหนึ่ง 

 3.ขาดแคลนน้ํ า เพ่ื อ
อุปโภคบริโภคในฤดู
แลง 

แหลงน้ํา 
 
 

-การสรางระบบบริหารจัดการน้ํา ถือวาเปน
การเตรียมรับมือกับปญหาขาดแคลนน้ําไดดี
ท่ีสุด ไมวาจะเปนการสรางท่ีกักเก็บน้ํา  การ
ขุดลอกคลอง การสรางระบบระบายน้ํา 
 

4.ขาดแห ล งน้ํ า เ พ่ื อ
การเกษตร 

แหลงน้ํา -แหลงน้ําไดรับการขุดลอกเพ่ือการเกษตร 
ประชาชนสามารถเพาะปลูกพืชไดตลอดทุก
ฤดูกาล มีรายไดเพ่ิมข้ึน 
 

2. ปญหาดาน

การศึกษา 

ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม

ทองเท่ียว กีฬา

และนันทนาการ 

1.การศึกษาในระดับ

กอนวัยเรียน ยังขาดสื่อ

การเรียนการสอน ท่ี

ทันสมัยและเหมาะสม

กับการพัฒนาการตาม

วัยของเด็กเล็ก 

 

 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กของเทศบาล 

-เด็กเล็กไดการพัฒนาจากสื่อและอุปกรณการ

เรียนรูท่ีทันสมัย ทําใหเด็กไดรับการพัฒนา

เปนไปตามวัย 

 

 

 

 

 

 

๓. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
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ช่ือปญหา สภาพปญหา พ้ืนท่ี/

กลุมเปาหมาย 
การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

 2.ประชาชนยังขาด
แหลงเรียนรูท่ีเปน
การศึกษาตลอดชีวิต 
หรือการศึกษานอก
ระบบ ทําใหยังมี
ความรูท่ีลาหลัง ไมทัน
เหตุการณ 

ทุกหมูบาน 
 
 
 

-การศึกษาไมมีท่ีสิ้นสุด  การศึกษานอกระบบ 
จ ะ เป น อี ก แ น ว ท า งห นึ่ ง ใน ก า ร ส ร า ง
กระบวนการคิดและการเรียนรูในชุมชน ทําให
เกิดการคนพบศักยภาพของตนเอง 

 3.วัฒนธรรมทองถ่ิน
อันดีงาม  ภู มิปญญา
ช า ว บ า น  ป ร า ช ญ
ชาวบาน เริ่มสูญหาย 
เนื่องจากไมไดรับความ
สนใจจากคนรุนหลัง 

ทุกหมูบาน 
 
 

-วัฒนธรรมท่ีสั่ งสมมาแต โบราณจนเปน
เอกลักษณ ของแตละทองถ่ิน อาจจะสูญ
หายไปหากไมมีการดํารงรักษาไว 

3. ปญหา
พัฒนาการ
เกษตร ให
เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม
อยางย่ังยืน 
 

1.ประชาชน มีความ
ยากจนมีภาระหนี้สิน
จํานวนมาก  เนื่องจาก
ยังขาดการวางแผนการ
ประกอบอาชีพท่ีด ี

ทุกหมูบาน -การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลกทําให
ชีวิตประจําวันเปลี่ยนแปลง เกษตรกรรมมี
ก าร พั ฒ น าโด ย ก ารนํ าน วั ต ก ร รม ท า ง
เทคโนโลยีเขามาผสมผสานใหไดผลผลิตมาก
ข้ึนและมีคุณภาพ 

2 .เกษ ตรกรยั งข าด
ค ว า ม รู ใ น ก า ร
เพาะปลูก เนื่ องจาก
พฤติกรรม และวิธีการ
ปลูกขาวเปลี่ยนแปลง
ไป ทําใหดินเสื่อมโทรม 
ท่ีเกิดจากการเผาฟาง
ขาว การใชปุยเคมี การ
ใชสารเคมี ผลผลิตต่ํา 
ตนทุนสูง ปญหาหนี้สิน 
 
 
 
 
 

ทุกหมูบาน -การเปลี่ยนแปลงวิถีการเพาะปลูกมีความ
สะดวกสบายมากข้ึน ทําใหตนทุนสูง ผลผลิต
ต่ํ า  ราย ได ไม เพี ย งพ อต อ รายจ าย  การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกของ
เกษตรกร การรณรงคการไม เผาฟาง การ
แกไขปญหาดวยการใชปุยอินทรียชีวภาพ 
เปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีจะชวยแกไขปญหาได
อยางยั่งยืน 
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ช่ือปญหา สภาพปญหา พ้ืนท่ี/

กลุมเปาหมาย 
การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

 3.ขาดอาชีพเสริมนอก

ฤดูการทําการเกษตร 

ไม มี อาชีพ ท่ี แน นอน 

ทําใหขาดโอกาสท่ีจะ

พัฒนาและสรางรายได

ให กับครัวเรือน หรือ

ชุมชน 

ทุกหมูบาน - สภาพอากาศ ฤดูกาลของโลก

เปลี่ยนแปลงไป การพ่ึงพาการเกษตรตาม

ฤดูกาลอยางเดียวไมเพียงพอท่ีจะสราง

ชุมชนเขมแข็ง 

4.การขาดการรวมกลุม

เพ่ือประกอบอาชีพ ซ่ึง

กลุมนับวาเปนพลัง

สําคัญในระบบ

เศรษฐกิจของชุมชน 

ทุกหมูบาน -ระบบ การผลิ ตแบบกลุ ม จะช วย ให 

สามารถแขงขันกับคูแข งไดดี  ท้ั งดาน

ตนทุน แรงงาน และผลผลิต 

5.ปญหาขยะและสิ่ง
ปฏิกูล ถือวาเปนสิ่งท่ี
กําลังจะสรางปญหาให 
กับสังคมชนบท  
พฤติกรรมการท้ิงขยะ

ไมมีความเปนระเบียบ 

ขาดการคัดแยกขยะ  

หากไมมีการวางแผนท่ี

ดีจะกลายเปนปญหาท่ี

ยากจะแกไข 

ทุกหมูบาน -ควรจะมีการสรางระบบบริหารจัดการ

การกําจัดขยะอยางถูกวิธี โดยไมกอใหเกิด

มลพิษตอสิ่งแวดลอม  เนื่องจากนับวัน

ปริมาณขยะท่ีกําจัดยาก ขยะมีมลพิษจะ

ยิ่งมากข้ึน 

6. ทรัพยากรธรรมชาติ

ไดถูกมนุษยทําลายไป

พรอมกับการทําอาชีพ

เกษตรกร ไมมีการ

จัดสรรใหมีปา

ธรรมชาต ิ

ทุกหมูบาน -ธรรมชาติถูกทําลายเนื่องจากมนุษยไดทํา

การเกษตรแบบพ้ืนท่ีใหญเพราะตองการ

ผลผลิตเพ่ิมมากข้ึน สะดวกในการเก็บผลิต 

ไมมีการจัดสรรพ้ืนท่ีใหกับธรรมชาติ ทําให

เกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติได เชน ดินถลม 

น้ําลาก ไฟไหมปา เปนตน 
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ช่ือปญหา สภาพปญหา พ้ืนท่ี/

กลุมเปาหมาย 
การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

4. ปญหา

ดานพัฒนา

คน ชุมชน

สังคมให

เขมแข็ง 

1.ผูสูงอายุ ผูพิการ ผู

ติดเชื้อหรือผูปวยเอดส 

ผูถูกทอดท้ิง 

ผูดอยโอกาส ไมไดรับ

การดูแล ทําใหตอง

ดํารงชีวิตอยูดวยความ

ยากลําบาก เปนภาระ

ของสังคม 

ทุกหมูบาน -ระบบครอบครัวมีแนวโนมเปนครอบครัว
เดี่ยวมากข้ึน  สภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมีการ
แขงขันสูง ทํางานแขนขันกับเวลา การเอารัด
เอาเปรียบ คนมุงเอาตัวรอด และเห็นแกตัว 
ผูสูงอายุจะมากข้ึน ซ่ึงเปนปญหาสําคัญท่ี
จะตองหาแนวทางในการรองรับปญหาท่ีจะ
เกิดข้ึน 

2.ประชาชนยังขาด

ความรูและความเขาใจ

ในการปองกันโรค

ระบาดตางๆ ทําใหยาก

แกการปองกัน 

ทุกหมูบาน -ความเจริญของโลกทําใหชีวิตประ จําวัน
เปลี่ยนแปลง มีการวางแผนการดํารงชีวิตท่ีดี 
มีการปองกันอยางจริงจัง จะทําใหเกิดความ
ปลอดภัยจากโรคตาง ๆ 

4.ประชาชนใน พ้ืน ท่ี

ขาดการตื่นตัว ในการ

เล น กี ฬ า  แ ล ะ อ อ ก

กําลังกายเพ่ือสุขภาพ 

ทุกหมูบาน -การกีฬาจะพัฒนาเขาสูระบบอาชีพมากข้ึน  

การเลนกีฬาในอนาคตจะสามารถยึดเปนอาชีพ

ได การออกกําลังกายจะสามารถสรางสุขภาพท่ี

ดีใหเกิดข้ึนได จึงสมควรท่ีจะมีการสนับสนุน

การเลนกีฬาในทุกรูปแบบ 

3.การแพรระบาดของ
ยาเสพติด ยังคงมีอยู 
เนื่องจากขาดความ
ตอเนื่องในการ
ปราบปรามและ
ปองกันปญหาอยาง
จริงจัง 
 
 

ทุกหมูบาน -มีการพัฒนาวิธีการขนสงยาเสพติดรูปแบบ
ใหม ทําใหยากแกการปองกันและสกัดก้ัน วิธี
ท่ีจะบรรเทาปญหาไดก็คือการสรางภูมิคุมกัน
ทางสังคม โดยเนนท่ีสถาบันครอบครัว 
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3.2  การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

       การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนา 

 การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของ

เทศบาลตําบลเฝาไร  เปนการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือขอจํากัดอันเปนสภาวะแวดลอมภายนอกท่ีมี

ผลตอการพัฒนาทองถ่ิน รวมถึงจุดแข็งและจุดออนของทองถ่ิน โดยใชเทคนิคการ SWOT analysis  

จุดแข็ง  (Strength) จุดออน  (Weakness) 

1. มีแหลงน้ําตามธรรมชาติท่ีสามารถนํามาใชอุปโภค-
บริโภคและทําการเกษตรได มีประมาณ 18 แหง 
2. มีพ้ืนท่ีเหมาะสําหรับทําการเกษตร เลี้ยงสัตว สามารถ
ผลิตพืชผล 
ทางการเกษตร ไดแก 
 - ขาวนาป มีพ้ืนท่ีเก็บเก่ียว              15,567 ไร 
 - ยางพารา มีพ้ืนท่ีเก็บเก่ียว               9,756 ไร 
 - ปาลมน้ํามัน มีพ้ืนท่ีเก็บเก่ียว              244 ไร 
 - มันสําปะหลังโรงงาน มีพ้ืนท่ีเก็บเก่ียว    359 ไร 
 - ออยโรงงาน มีพ้ืนท่ีเก็บเก่ียว                50 ไร 
(ขอมูลจากสํานักงานเกษตรอําเภอเฝาไร เดือน ธันวาคม 2563) 

1.พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุม ดอน สภาพดินเปนดิน
เหนียวและดินทราย ขาดความอุดมสมบูรณและดิน
เค็มเปนบางพ้ืนท่ี สภาพโดยท่ัวไปแหงแลง  พ้ืนท่ีทํา
การเกษตรไมไดผลเทาท่ีควร 
2.ประชาชนหรือเกษตรกรในบางพ้ืนท่ีไมมีเอกสาร
สิทธิ์ในท่ีดินทํากิน 
3.ในพ้ืนท่ีมีจํานวนประชากรแฝงท่ียากตอการควบคุม 
ดูแล มีผลตอความรวมมือในการพัฒนาทองถ่ินและ
อาจกอใหเกิดปญหาดานความม่ันคง การรักษาความ
สงบเรียบรอยในพ้ืนท่ี 
4.แหลงน้ําตื้นเขินไมคอยไดรับการขุดลอก  

ช่ือปญหา 
 

สภาพปญหา 
พ้ืนท่ี/

กลุมเปาหมาย 
 

การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

5.การพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการ
ท่ีดีในองคกร 
 

1.ข า ร า ช ก า ร ห รื อ
พนักงาน ตองปรับปรุง
กระบวนการทํ างาน 
ล ด ข้ั น ต อ น ก า ร
ใหบริการประชาชนให
มีความสะดวกรวดเร็ว  

พนักงาน
เทศบาลหรือ
พนักงานจาง 

-ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.
2546 การบริการท่ีดีขององคกรเปนสิ่งท่ีพึง
ปรารถนาของผูรับบริการ ดังนั้น ขาราชการ
ผูปฏิบัติงานในการใหบริการแกประชาชน 
ตองมีจรรยาบรรณ จิตสํานึกในการใหบริการ
ท่ีดี การใหบริการประชาชนมีความสะดวก
รวดเร็ว 

2.เจาหนาท่ีพนักงาน
จางยังขาดสมรรถนะ 
ในการทํางาน 

พนักงาน
เทศบาลหรือ
พนักงานจาง 

 
 

-การใหบริการประชาชนเปนหนาท่ีหลักของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงตองตระหนัก
ใน เรื่องการใหบริการ ท่ี มี คุณ ภาพและมี
ผลสัมฤทธิ์ตอบโจทยใหกับประชาชนไดอยาง
โปรงใสและชัดเจน 
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3. มีโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯตําบลเฝาไรและ
โรงพยาบาล ระดับ 30 เตียง ประชาชนในเขต                  
อําเภอเฝาไร มารับบริการ 
4. ผูนําชุมชนมีความเข็มแข็งและมีศักยภาพในการพัฒนา 
5. มีประเพณีฮีตสิบสอง 
 

5. อัตราสวนแพทยตอประชากรตําบลเฝาไรเทากับ  
1 ตอ 1,378 คน 
6.เกษตรกรยังใหความสนใจใชผลิตภัณฑอินทรีย
สําหรับการเกษตรนอย 
7. เกษตรกรไมใหความสําคัญในเรื่องของการพัฒนา
ดินใหดีข้ึน 
8. ไมมีสถานท่ีแหลงทองเท่ียวใหประชาชนไดสราง
รายไดกับนักทองเท่ียว 
9.ไมมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนื่องจากพ้ืนท่ี
สวนมากอยูในเขต สปก. 
10.ประชากรสวนใหญจะปวยเปนโรคเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง และไขมันในเลือด  
11. พ้ืนท่ีการเกษตรสวนใหญ ยังอาศัยน้ําฝน 
12. สถานท่ีท้ิงขยะไมเพียงพอ ปริมาณการท้ิงขยะ 
2.5 ตันตอวัน 

โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค/ภัยคุกคาม  (Threat) 

1. รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการบริหารจัดการน้ําเชิงลุม
น้ําทํามีการพัฒนาแหลงน้ําใหสามารถใชประโยชนดาน
การเกษตรเพ่ิมมากข้ึน 
2. ประชาชนไดรับการบริการดานสาธารณสุขอยางท่ัวถึง 
3. นโยบายรัฐบาลสนับสนุน ปองกันและปราบปราม          
ยาเสพติด กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง อินเตอรเน็ต
ประชารัฐ  บัตรสวัสดิการแหงรัฐ หมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4. มีเสนทางคมนาคมเชื่อมระหวางจังหวัด               
จํานวน 2 สาย (ตําบลเฝาไร – บึงกาฬ) 
(ตําบลเฝาไร – จังหวัดอุดรธานี) ทําใหสามารถรองรับ 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจไดเปนอยางดี 
 

1. ปญหาภัยแลง บอน้ําและบอบาดาลตื้นเขินขาด
แหลงกักเก็บน้ํา 
2. ปญหาราคาสินคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ําขาด
ตลาดรองรับสินคา ทําใหเกษตรกรมีรายไดไมเพียงพอ
ตอการยังชีพ 
3. งบประมาณไมเพียงพอเกิดความลาชาในการ
ดําเนินงาน 
4. การเกิดภัยธรรมชาติซํ้าซากอยู เปนประจําทุกป  
เชน ภัยแลง เปนตน 
5. ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดท่ีไมสามารถ   
ขจัดปญหาไดหมดสิ้น  
6. ตนทุนปจจัยทางการเกษตรมีราคาสูง 
7. ขาดเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินทํากิน (ยากตอการลงทุน) 
8. เกิดการแพรระบาดของโรค โควิด 19 
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การใหน้ําหนักและคะแนนการประเมินปจจัยภายในและปจจัยภายนอก 
 

Internal Factors Analysis : IFA Matrix-key 
Internal Factors จุดแข็ง (Strengths) 

 

น้ําหนัก 
Weight 

(1) 

คะแนน 
Rate 
(2) 

น้ําหนักคะแนน 
Weighted 

Score 
(1x2) 

1 มีแหลงน้ําตามธรรมชาติท่ีสามารถนํามาใชอุปโภค-บริโภค              
และทําการเกษตรได 

0.25 3 0.75 

2 มีพ้ืนท่ีเหมาะสําหรับทําการเกษตร สามารถผลิตพืชผล 
ทางการเกษตรและเลี้ยงสัตวได 

0.25 4 1.00 

3 มีโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯตําบลเฝาไรและโรงพยาบาล            
ระดับ 30 เตียง บริการประชาชนในระดับอําเภอ 

0.20 2 0.40 

4 ผูนําชุมชนมีความเข็มแข็งและมีศักยภาพในการพัฒนา 0.15 3 0.45 
5 มีประเพณีฮีตสิบสอง 0.15 3 0.45 

 
 

 
จุดออน (Weaknesses) 

น้ําหนัก 
Weight 

(1) 

คะแนน 
Rate 
(2) 

น้ําหนักคะแนน 
Weighted 

Score 
(1x2) 

1 พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุม ดอน สภาพดินเปนดินเหนียวและดินทราย 
ขาดความอุดมสมบูรณและดินเค็มเปนบางพ้ืนท่ี 

0.10 3 0.30 

2 ประชาชนหรือเกษตรกรในบางพ้ืนท่ีไมมีเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินทํากิน 0.10 3 0.30 
3 ในพ้ืนท่ีมีจํานวนประชากรแฝงท่ียากตอการควบคุม ดูแล มีผลตอความ
รวมมือในการพัฒนาทองถ่ินและอาจกอใหเกิดปญหาดานความม่ันคง 
การรักษาความสงบเรียบรอยในพ้ืนท่ี 

0.10  0.30 

4 แหลงน้ําตื้นเขินไมคอยไดรับการขุดลอก 0.10 3 0.30 
5 อัตราสวนแพทยตอประชากรตําบลเฝาไรเทากับ 1 ตอ 1,378 คน 0.10 3 0.30 
6 เกษตรกรยังใหความสนใจใชผลิตภัณฑอินทรียสําหรับการเกษตรนอย 0.10 3 0.30 
7 เกษตรกรไมใหความสําคัญในเรื่องของการพัฒนาดินใหดีข้ึน 0.10 3 0.30 
8 ไมมีสถานท่ีแหลงทองเท่ียวใหประชาชนไดสรางรายไดกับนักทองเท่ียว 0.10 3 0.30 
9 ไมมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนื่องจากพ้ืนท่ีสวนมากอยูในเขต สปก. 0.10 4 0.40 
10 ประชากรสวนใหญจะปวยเปนโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง         
และไขมันในเลือด  

0.04 3 0.12 

11 พ้ืนท่ีการเกษตรสวนใหญ ยังอาศัยน้ําฝน 0.04 2 0.80 
12 สถานท่ีท้ิงขยะไมเพียงพอ ปริมาณการท้ิงขยะ 2.5 ตันตอวัน 0.02 2 0.04 

รวม 1.00         3.76 
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              จากตาราง IFA Matrix-Key Internal Factor ขางตน Weight Score ของเทศบาลได เทากับ           
  3.76 เม่ือพิจารณาดานจุดแข็งพบวามีจํานวนนอย ถือเปนขอเปรียบเทียบ ของเทศบาลท่ีจะตองพัฒนาบานเมืองให

เจริญกาวหนาตอไป ผูบริหารของเทศบาล มีวิสัยทัศน ความรูความสามารถเปนศูนยรวมของสถาบันตางๆ เชน ดาน  
ระบบสาธารณูปโภค ดานสวัสดิการสังคม ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สงเสริมสุขภาพควบคุมดูแล 
และปองกันโรค การศึกษาศาสนาวัฒนธรรม และการบริหารจัดการท่ีดี เทศบาลตําบลเฝาไร มีจุดออนบางประการท่ีไมควร
มองขามและตองเรงแกไขปรับปรุง แตงบประมาณมีอยูอยางจํากัด ทําใหการบริการระบบสาธารณูปโภคในดานแหลงน้ํา
และการจัดใหมีสถานท่ีแหลงทองเท่ียวใหประชาชนไดสรางรายได ยังไมสามารถดําเนินการได ตลอดจนการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจก็ลาชา เนื่องจากพ้ืนท่ีสวนมากเปนเขต สปก. 

 
โอกาส (Opportunity) 

 

น้ําหนัก 
Weight 

(1) 

คะแนน 
Rate 
(2) 

น้ําหนักคะแนน 
Weighted 

Score 
(1x2) 

1 รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการบริหารจัดการน้ําเชิงลุมน้ําทํามีการ
พัฒนาแหลงน้ําใหสามารถใชประโยชนดานการเกษตรเพ่ิมมากข้ึน 

0.20 3 0.6 

2 ประชาชนไดรับการบริการดานสาธารณสุขอยางท่ัวถึง 0.25 3 0.75 
3 นโยบายรัฐบาลสนบัสนุน ปองกันและปราบปรามยาเสพติด กองทุน
หมูบานและชุมชนเมือง อินเตอรเน็ตประชารัฐ บัตรสวัสดิการแหงรัฐ 
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 

0.25 3 0.75 

4 มีเสนทางคมนาคมเชื่อมระหวางจังหวัด  จํานวน 2 สาย            
(ตําบลเฝาไร – บึงกาฬ) 
(ตําบลเฝาไร – จังหวัดอุดรธานี) ทําใหสามารถรองรับ 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจไดเปนอยางดี 

0.30 4 1.2 

 
 

อุปสรรค  (Threats) 
 

น้ําหนัก 
Weight 

(1) 

คะแนน 
Rate 
(2) 

น้ําหนักคะแนน 
Weighted 

Score 
(1x2) 

1 ปญหาภัยแลง บอน้ําและบอบาดาลตื้นเขินขาดแหลงกักเก็บน้ํา 0.10 3 0.3 
2 ปญหาราคาสินคาพืชผลทางการเกษตรตกตํ่าขาดตลาดรองรับสินคา 
ทําใหเกษตรกรมีรายไดไมเพียงพอตอการยังชีพ 

0.15 4 0.6 

3 งบประมาณไมเพียงพอเกิดความลาชาในการดําเนินงาน 0.10 3 0.3 
4 การเกิดภัยธรรมชาติซํ้าซากอยูเปนประจําทุกป  เชน ภัยแลง เปนตน 0.10 3 0.3 
5 ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดท่ีไมสามารถ   
ขจัดปญหาไดหมดสิ้น  

0.15 4 0.6 

6 ตนทุนปจจัยทางการเกษตรมีราคาสูง 0.15 3 0.45 
7 ขาดเอกสารสิทธิใ์นท่ีดินทํากิน (ยากตอการลงทุน) 0.15 4 0.6 
8 เกิดการแพรระบาดของโรค โควิด 19 0.10 3 0.3 

รวม 1.00  3.45 
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     จากตาราง IFA Matrix-Key Internal Factor ขางตน Weight Score ของเทศบาลได เทากับ           
  3.45 เม่ือพิจารณาดานโอกาสและอุปสรรค พบวา อุปสรรคมีคอนขางมากกวา จึงจําเปนตองกําหนดแนวทางการ

บริหารงานใหสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนและพัฒนาทองถ่ินตอไปได ซ่ึงเทศบาลมีโอกาสในการพัฒนา คือ ไดรับการ
พัฒนาจากภาคสวนตางๆ อีกท้ังประชาชนในพ้ืนท่ีมีความเขมแข็ง ใหความสนใจและใหความรวมมือในการมีสวนรวม
บริหารทองถ่ิน ตลอดจนนโยบายรัฐบาลท่ีมีการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา แมจะมีอุปสรรคในเรื่องของเศรษฐกิจ
ตกต่ํา ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด ขาดเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินทํากินยากตอการลงทุน 

 
 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

๑. กฎหมาย และนโยบายรัฐบาล ใหการสนับสนุนการดําเนินงานของทองถ่ิน ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจทองถ่ิน 
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เปนตน 

๒. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีในการ
จัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน โดยท่ีหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค 
สงเสริมและสนับสนุนการถายโอนภารกิจใหแกเทศบาลตําบล 

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑2 เนนการพัฒนาคนไมใหมีความเลื่อมล้ําทางสังคม นําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตใหเขมแข็ง อยูกับธรรมชาติแบบเปนมิตร 

๔. รัฐบาลมีแนวนโยบายการสงเสริม การมีสวนรวมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย แกประชาชน เพ่ือให
ความรูความเขาใจเก่ียวกับประชาธิปไตย เปนการกระตุนและสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการทองถ่ินของตนเองมากข้ึน 

๕. มีการเสริมสรางธรรมาภิบาลในภาครัฐ เนนประสิทธิภาพ ประหยัด เปนธรรม โปรงใส เปดโอกาสใหภาค
ประชาชนเขามามีสวนรวมคิด ตัดสินใจ และรวมรับผลประโยชน 

๖. การเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งของทองถ่ิน จะทําใหการบริหารงานของเทศบาลตําบลเฝาไรมีศักยภาพมาก
ข้ึน และผูบริหารจะมองปญหาในภาพรวมมากข้ึน 

๗. เทศบาลตําบลเฝาไรมีอํานาจและมีอิสระในการบริหารงบประมาณทําใหเกิดความคลองตัว และเกิดพัฒนาในทุก
ดาน 

๘. เทศบาลตําบลเฝาไร อยูในเขตอําเภอท่ีจังหวัดใหความสนใจในการแกปญหาภัยแลง 
๙. เทศบาลตําบลเฝาไร มีเสนทางการคมนาคมท่ีสะดวก ทําใหการขนสงสินคา และการเดินทางไปเขตอ่ืนๆ ได

สะดวก 

อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threat) 
     1. ปญหาภัยแลง บอน้ําและบอบาดาลตื้นเขินขาดแหลงกักเก็บน้ํา 

     2. ปญหาราคาสินคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ําขาดตลาดรองรับสินคาทําใหเกษตรกรมีรายไดไมเพียงพอตอการ         

         ยังชีพ 

     3. งบประมาณไมเพียงพอเกิดความลาชาในการดําเนินงาน 

     4. การเกิดภัยธรรมชาติซํ้าซากอยูเปนประจําทุกป  เชน ภัยแลง เปนตน 

     5. ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดท่ีไมสามารถขจัดปญหาไดหมดสิ้น  

     6. ตนทุนปจจัยทางการเกษตรมีราคาสูง 

     7. ขาดเอกสารสิทธิในท่ีดินทํากิน (ยากตอการลงทุน) 

     8. เกิดการแพรระบาดของโรค โควิด 19 
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๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน

หนวยงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

1

 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานโครงสรางพื้นฐาน
บริการชุมชนและ
สังคม

 อุตสาหกรรม      
 และการโยธา

กองชาง

2

 2. ยุทธศาสตรสงเสริม

การศึกษา ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม การ

ทองเที่ยวกีฬาและนันทนาการ

บริการชุมชนและ
สังคม

 การศึกษา         
 การศาสนา  
วัฒนธรรมและ  
นันทนาการ

กองการศึกษา

3

3. ยุทธศาสตร 
พัฒนาการเกษตร ใหเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม

การเศรษฐกิจ        
บริการชุมชนและ
สังคม

การเกษตร 
สาธารณสุข

กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุข

4

 4. ยุทธศาสตร พัฒนาคน 

ชุมชน และสังคมใหเขมแข็ง

 บริหารทั่วไป            

บริการชุมชนและสังคม

 บริหารงานทั่วไป,การ

รักษาความสงบ

ภายในสาธารณสุข

สังคมสงเคราะห       

สรางความเขมแข็ง

ของชุมชน

สํานักปลัด            
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขฯ

5

 5.ยุทธศาสตรการพัฒนา

กระบวนการ บริหารจัดการ 

ที่ดีในองคกร

 บริหารทั่วไป             

 ดานการดําเนินการอื่น

 บริหารงานทั่วไป      

 งบกลาง
สํานักปลัด         
กองคลัง              
กองชาง              
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุข

สวนที่ 3

ดาน แผนงานยุทธศาสตรที่

สวนที่ 3 การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลเฝาไร

  ผ. 01    
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.ยุทธศาสตร  พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 29     11,510,000    25      9,310,000      27      10,860,000  24       9,600,000    27        10,460,000  132    51,740,000   

1.2  แผนงาน เกษตร 1           650,000         1           650,000        

29     11,510,000    26      9,960,000     27      10,860,000  24      9,600,000    27        10,460,000  133    52,390,000  

2.1  แผนงาน การศึกษา 39     8,694,000      10      8,794,000      39      8,834,000    39       8,994,000    39        9,044,000    166    44,360,000   

2.2  แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 11     940,000         11      940,000         11      940,000       11       940,000       11        940,000       55      4,700,000     

50     9,634,000      21      9,734,000     50      9,774,000    50      9,934,000    50        9,984,000    221    49,060,000  

3.1  แผนงาน การเกษตร 3       90,000           3        90,000           3        90,000         3         90,000         3          90,000         15      450,000        

3.2  แผนงาน สาธารณสุข 4       700,000         28      700,000         28      700,000       28       700,000       28        700,000       20      3,500,000     

7       790,000        31      790,000        31      790,000       31      790,000       31        790,000      35      3,950,000    

4.1  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 2       40,000           2        40,000           2        40,000         2         40,000         2          40,000         10      200,000        
4.2  แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 10     500,000         52      500,000         52      500,000       52       500,000       52        500,000       218    2,500,000     

4.3  แผนงาน สาธารณสุข 15     1,420,000      73      1,420,000      73      1,420,000    73       1,420,000    73        1,420,000    307    7,100,000     

4.4  แผนงาน สังคมสงเคราะห 8       310,000         8        310,000         8        310,000       8         310,000       8          310,000       40      1,550,000     

4.5  แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน 33     1,890,000      33      1,890,000      33      1,890,000    33       1,890,000    33        1,890,000    165    9,450,000     

68     4,160,000      168    4,160,000     168    4,160,000    168    4,160,000    168      4,160,000    740    20,800,000  

รวม

รวม

รวม

ยุทธศาสตร

 2. ยุทธศาสตร สงเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม การทองเที่ยว กีฬาและนันทนาการ

 4. ยุทธศาสตร พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให

เขมแข็ง

รวม

3. ยุทธศาสตร พัฒนาการเกษตร ใหเปนมิตร        

กับสิ่งแวดลอม

รวม 5 ปป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2570ป 2569



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เทศบาลตําบลเฝาไร

  ผ. 01    
56

56

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร

รวม 5 ปป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2570ป 2569

5.1  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 3       32,000           3        22,000           3        40,000         3         25,000         3          45,000         15      164,000        

5.2  แผนงาน งบกลาง 6       18,408,000    6        18,770,000    6        19,190,000  6         19,670,000  6          20,420,000  30      96,458,000   

9       18,440,000    9        18,792,000   9        19,230,000  9        19,695,000  9          20,465,000  45      96,622,000  

163 54,168,000 255 43,436,000 285 44,814,000 282 44,179,000 285 45,859,000 1,270 232,456,000 รวมทั้งสิ้น

รวม

 5. ยุทธศาสตร การพัฒนากระบวนการ บริหาร

จัดการ ที่ดีในองคกร



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

เทศบาลตําบลเฝาไร

  ผ. 01/1    
57

57

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.ยุทธศาสตร  พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

7       2,330,000      7        2,330,000      7        2,330,000    7         2,330,000    7          2,330,000    35      11,650,000   

7       2,330,000      7        2,330,000     7        2,330,000    7        2,330,000    7          2,330,000    35      11,650,000  

4       160,000         4        160,000         4        160,000       4         160,000       4          160,000       20      800,000        

4       160,000        4        160,000        4        160,000       4        160,000       4          160,000      20      800,000       

12     380,000         12      380,000         12      380,000       12       380,000       12        380,000       60      1,900,000     

12     380,000        12      380,000        12      380,000       12      380,000       12        380,000      60      1,900,000    

15     190,000         15      190,000         15      190,000       15       190,000       15        190,000       75      950,000        

15     190,000        15      190,000        15      190,000       15      190,000       15        190,000      75      950,000       

3       15,000           3        15,000           3        15,000         3         15,000         3          15,000         15      75,000          

3       15,000          3        15,000          3        15,000         3        15,000         3          15,000        15      75,000         

41     3,075,000      26      3,075,000     26      3,075,000    26      3,075,000    26        3,075,000    130    15,375,000  

รวม

4. ยุทธศาสตร พัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหเขมแข็ง

รวม

รวมทั้งสิ้น

ยุทธศาสตร

 2. ยุทธศาสตร สงเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม การทองเที่ยว กีฬาและนันทนาการ

5. ยุทธศาสตร การบริหารกระบวนการบริหารจัดการ

ที่ดีในองคกร

รวม

3. ยุทธศาสตร พัฒนาการเกษตร ใหเปนมิตร        

กับสิ่งแวดลอม

รวม

รวม

รวม 5 ปป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2570ป 2569



ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ. 02
58

58

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

โครงการกอสรางถนน เพื่อใหมีถนนที่ได ถนนกวาง 4 เมตร 230,000 ถนนที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

แอสฟลตติก จากบาน มาตรฐานสําหรับการ ยาว 152 เมตร กอสราง ความสะดวก ทต.เฝาไร

 นายสม พลตื้อ สัญจรไปมา และขนสง (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) เปนไป สบายในการ

 ถึงบาน พืชผลทางการเกษตร ตาม เดินทางและขนสง

นายทองใบ แกมนิรัตน มาตรฐาน พืชผลทางการ

บานนาฮําเกา หมูที่ 1 เกษตร

โครงการกอสราง เพื่อปองกันน้ําทวม กวาง 0.40 เมตร 270,000 รางระบาย ชวยปองกันการ กองชาง

รางระบายน้ํา คสล. พรอม ผิวจราจร ชวยในการ ลึก 0.40  เมตร น้ํา เปนไป เสียหายของผิว ทต.เฝาไร

ฝาปด จากบาน ระบายน้ํา ยาว 125 เมตร ตาม จราจรจากน้ําทวม

นางพรเพชร นามพุทธา (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) มาตรฐาน ชวยระบายน้ํา

ถึงบานนายนิยม บุตรพรม 1 แหง

บานนาฮําเกา หมูที่ 1

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  4  พัฒนาคน ชุมชน  สังคม และสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ

1. ยุทธศาสตร  พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1

2



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ. 02
59

59

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการกอสรางถนน เพื่อใหมีถนนที่ได ถนนกวาง 4 เมตร 180,000 ถนนที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

แอสฟลตติก ในหมูบาน มาตรฐานสําหรับการ ยาว 145 เมตร กอสราง ความสะดวก ทต.เฝาไร

จากบาน นางสาวปริยาภัทร สัญจรไปมา และขนสง (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) เปนไป สบายในการ

เหลามาลา ถึงบาน พืชผลทางการเกษตร ตาม เดินทางและขนสง

นายบุญจันทร ชุนขวัญ มาตรฐาน พืชผลทางการ

บานนาฮําเกา หมูที่ 1 เกษตร

โครงการกอสรางถนน เพื่อใหมีถนนที่ได ชวงที่ 1 300,000 ถนนที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

แอสฟลตติก ในหมูบาน มาตรฐานสําหรับการ ถนนกวาง 4 เมตร กอสราง ความสะดวก ทต.เฝาไร

 ชวงที่ 1 จากบาน สัญจรไปมา และขนสง ยาว 93 เมตร เปนไป สบายในการ

นางอุดม อุดมทรัพย ถึง พืชผลทางการเกษตร ตอนที่ 2 ตาม เดินทางและขนสง

บาน นายทองใบ ถนนกวาง 5 เมตร มาตรฐาน พืชผลทางการ

ชวงที่ 2 จากบาน ยาว 67 เมตร เกษตร

นายทองใบ ถึง (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร)

บานนายมรุต 

บานนาฮําเกา หมูที่ 1

3

4



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ. 02
60

60

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการกอสรางถนน เพื่อใหมีถนนที่ได ถนนกวาง ๕ เมตร 300,000 ถนนที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

แอสฟลตติก จากบาน มาตรฐานสําหรับการ ยาว 284 เมตร กอสราง ความสะดวก ทต.เฝาไร

นางหนูพัด ทะศรีโพธิ์  สัญจรไปมา และขนสง (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) เปนไป สบายในการ

ถึงบาน พืชผลทางการเกษตร ตาม เดินทางและขนสง

นายทองเสี่ยน เหลามาลา มาตรฐาน พืชผลทางการ

บานนาฮําเกา หมูที่ 1 เกษตร

โครงการกอสราง เพื่อปองกันน้ําทวม ถนนกวาง  4  เมตร 500,000 ทอระบาย ลดปญหา กองชาง

ทอระบายน้ํา ผิวจราจร ยาว 10 เมตร น้ําบลอก น้ําทวมขัง

บลอกคอนเวิรส ชวยระบายน้ํา (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) คอนเวิรส ปองกันการ

สายหลังตลาดสด ถึง ไดรับการ เสียหายของ

ถนนสายบานดุง-เฝาไร กอสรางที่ ผิวจราจร

บานเฝาไร หมูที่ 2 มาตรฐาน

5 

6    



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ. 02
61

61

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหมีถนนที่ได ถนนกวาง 4 เมตร 380,000 ถนนที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

ในหมูบาน จากบาน มาตรฐานสําหรับการ ยาว 132 เมตร กอสราง ความสะดวก ทต.เฝาไร

นายทองใบ จันทัย สัญจรไปมา และขนสง ทอขนาด 0.40 เมตร เปนไป สบายในการ

ถึงบาน นายสุนทร พืชผลทางการเกษตร จํานวน 7 ทอ ตาม เดินทางและขนสง

กิ่งมิ่งแฮะ พรอมวางทอ (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) มาตรฐาน พืชผลทางการ

ระบายน้ํา เกษตร

บานเฝาไร หมูที่ 2

โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหมีถนนที่ได ถนนกวาง 5 เมตร 680,000 ถนนที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

ในหมูบาน พรอมวางทอ มาตรฐานสําหรับการ ยาว 400 เมตร กอสราง ความสะดวก ทต.เฝาไร

ระบายน้ํา จากบาน สัญจรไปมา และขนสง (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) เปนไป สบายในการ

นายขาน พรมนาม ถึงบาน พืชผลทางการเกษตร ตาม เดินทางและขนสง

นางเกษร พลเรืองเดช มาตรฐาน พืชผลทางการ

บานเฝาไร หมูที่ 2 และลักษณะ เกษตร

ทางหลวง

ชนบท

7    

8    



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ. 02
62

62

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการกอสราง เพื่อปองกันน้ําทวม กวาง 0.30 เมตร 580,000 รางระบาย ชวยปองกัน กองชาง

รางระบายน้ํา คสล. ผิวจราจร ลึก 0.30 เมตร น้ําเปนไป การเสียหายของ ทต.เฝาไร

พรอมฝาปด จากสถานี ชวยระบายน้ํา ยาว 440 เมตร ตาม ผิวจราจรจาก

อนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) มาตรฐาน น้ําทวมขัง

ตําบลเฝาไร ถึง รานคา 1 แหง ชวยการระบายน้ํา

ประชารัฐ

บานเฝาไร หมูที่ 2

โครงการกอสราง เพื่อปองกันน้ําทวม กวาง 0.30 เมตร 400,000 รางระบาย ชวยปองกัน กองชาง

รางระบายน้ํา คสล. ผิวจราจร ลึก 0.30 เมตร น้ําเปนไป การเสียหายของ ทต.เฝาไร

พรอมฝาปด จากรานคา ชวยระบายน้ํา ยาว 440 เมตร ตาม ผิวจราจรจาก

ประชารัฐ ถึง สามแยก (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) มาตรฐาน น้ําทวมขัง

บานนายถวัลย พรมนาม 1 แหง ชวยการระบายน้ํา

บานเฝาไร หมูที่ 2

10  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ. 02
63

63

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการกอสราง เพื่อใหประชาชน กวาง 8 เมตร 380,000 ประชาชน ประชาชนไดรับ กองชาง

ศาลาอเนกประสงค มีสถานที่ประกอบ ยาว 12 เมตร ไดใชศาลา ความสะดวก ทต.เฝาไร

(หลังคาทรงโดม) เมรุ กิจกรรม (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) อเนก สบาย ในการมา

บานจับไม  หมู 3 งานฌาปนกิจศพ ประสงค รวมงาน

ทรงโดม ฌาปนกิจศพ

รอยละ 90

โครงการกอสราง เพื่อใหมีถนนที่ได ถนนกวาง 5  เมตร 550,000 ถนนที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

ถนน คสล. จากขางวัด มาตรฐานสําหรับการ ยาว  250  เมตร กอสราง ความสะดวก ทต.เฝาไร

บุปผาราม ไปหนอง สัญจรไปมา และขนสง (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) เปนไป สบายในการ

ฝาบาตร พืชผลทางการเกษตร ตาม เดินทางและขนสง

บานจับไม  หมู 3 มาตรฐาน พืชผลทางการ

เกษตร

11  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ. 02
64

64

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการกอสราง เพื่อใหมีถนนในการ กวาง 5 เมตร 680,000 ไดปริมาณ ประชาชนเดินทาง กองชาง

ถนน คสล. จากที่ดิน เดินทางสัญจรไปมา ยาว 180  เมตร ดินตาม สัญจรไปมา ทต.เฝาไร

นายแซง พิมพพันธ สะดวก และขนสง (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) ที่กําหนดไว สะดวก และขนสง

ถึงที่ดิน นายเบิด พืชผลทางการเกษตร พืชผลทางการ

พิมพพันธ เกษตร

บานจับไม หมูที่ 3

โครงการกอสราง เพื่อปองกันน้ําทวม สายที่ 1 550,000 รางระบาย ชวยปองกัน กองชาง

รางระบายน้ํา คสล. ผิวจราจร กวาง 0.30  เมตร น้ําเปนไป การเสียหายของ ทต.เฝาไร

พรอมฝาปด ชวยระบายน้ํา ลึก 0.30 เมตร ตาม ผิวจราจรจาก

สายที่ 1 จากบาน ยาว 180 เมตร มาตรฐาน น้ําทวมขัง

นางสมบูรณ นามนิกร สายที่ 2 1 แหง ชวยการระบายน้ํา

ถึงถนนลาดยางขาง กวาง 0.30  เมตร 

โรงเรียน ลึก 0.30 เมตร

สายที่ 2 จากบาน ยาว 135 เมตร

นายกษาปณ สารพันธ (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร)

ถึงบาน นายสุภี ดีสัมพันธ

บานจับไม หมูที่ 3

13  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ. 02
65

65

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการกอสราง เพื่อปองกันน้ําทวม สายที่ 1 450,000 รางระบาย ชวยปองกัน กองชาง

รางระบายน้ํา คสล. ผิวจราจร กวาง 0.30 เมตร น้ําไดรับ การเสียหายของ ทต.เฝาไร

พรอมฝาปด ชวยระบายน้ํา ลึก 0.30 เมตร การกอสราง ผิวจราจรจาก

สายที่ 1 จากบาน ยาว 130 เมตร จํานวน น้ําทวมขัง

นายสมศักดิ์ ชนชนะกุล สายที่ 2 1 แหง ชวยการระบายน้ํา

ถึงบาน นางวิลาวรรณ กวาง 0.30 เมตร

วรรณเจริญ ลึก 0.30 เมตร

สายที่ 2 จากบาน ยาว 120 เมตร

นายชารี พัฒเพ็ง (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร)

ถึงหนาวัดบุปผาราม

บานจับไม หมูที่ 3
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ. 02
66

66

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการกอสราง เพื่อปองกันน้ําทวม กวาง 0.40 เมตร 270,000 รางระบาย ชวยปองกัน กองชาง

รางระบายน้ํา คสล. ผิวจราจร ลึก 040 เมตร น้ําเปนไป การเสียหายของ ทต.เฝาไร

พรอมฝาปด ในหมูบาน ชวยระบายน้ํา ยาว 147 เมตร ตาม ผิวจราจรจาก

จากบานนายพิกุล สาระคํา (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) มาตรฐาน น้ําทวมขัง

ถึงบาน 1 แหง ชวยการระบายน้ํา

นางทานตะวัน  ผาสุขโอษฐ

บานทาหายโศก หมูที่ 4 

โครงการรื้อถอน เพื่อใหมีน้ําใชในการ เขตพื้นที่ 580,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

ทอประปาเกา อุปโภค บริโภค บานทาหายโศก ไดใชน้ํา เพื่อการอุปโภค ทต.เฝาไร

พรอมวางทอประปาใหม ที่สะอาดและปลอดภัย หมูที่ 4 ประปา บริโภค ที่สะอาด

ในเขตพื้นที่ (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) อยางทั่วถึง และปลอดภัย

บานทาหายโศก หมูที่ 4 รอยละ 95

16  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ. 02
67

67

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการกอสราง เพื่อปองกันน้ําทวม กวาง 0.40 เมตร 350,000 รางระบาย ชวยปองกัน กองชาง

รางระบายน้ํา คสล. ผิวจราจร ลึก 0.60 เมตร น้ําเปนไป การเสียหายของ ทต.เฝาไร

พรอมฝาปด ในหมูบาน ชวยระบายน้ํา ยาว 190 เมตร ตามมาตร ผิวจราจรจาก

จากบาน (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) ฐาน น้ําทวมขัง

นางจันมณี แทบทาม 1 แหง ชวยการระบายน้ํา

ถึงบานนางสอน ขันภักดี

บานทาหายโศก หมูที่ 4 

โครงการกอสรางถนน เพื่อใหมีถนนที่ได ถนนกวาง ๕ เมตร 450,000 ถนนที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

แอสฟลตติกคอนกรีต มาตรฐานสําหรับการ หนา 0.15 เมตร กอสราง ความสะดวก ทต.เฝาไร

ในหมูบาน จากบาน สัญจรไปมา และขนสง ยาว 300 เมตร เปนไป สบายในการ

นางจันมณี แทบทาม พืชผลทางการเกษตร (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) ตาม เดินทางและขนสง

ถึงบาน มาตรฐาน พืชผลทางการ

นายพิกุล สาระคํา เกษตร

บานทาหายโศก หมูที่ 4 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ. 02
68

68

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการกอสราง เพื่อปองกันน้ําทวม กวาง 0.40 เมตร 380,000 รางระบาย ชวยปองกัน กองชาง

รางระบายน้ํา คสล. ผิวจราจร ลึก 0.60 เมตร น้ําเปนไป การเสียหายของ ทต.เฝาไร

พรอมฝาปด ในหมูบาน ชวยระบายน้ํา ยาว 164 เมตร ตาม ผิวจราจรจาก

จากบาน (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) มาตรฐาน น้ําทวมขัง

นายหยัด สุปญยบุตร 1 แหง ชวยการระบายน้ํา

ถึงบาน นางอวน สมีกลาง

บานทาหายโศก หมูที่ 4 

โครงการเสริมผิว เพื่อใหมีถนนที่ได ถนนกวาง ๕ เมตร 300,000 ถนนที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

แอสฟลตติกคอนกรีต มาตรฐานสําหรับการ ยาว 150 เมตร กอสราง ความสะดวก ทต.เฝาไร

ในหมูบาน จากบาน สัญจรไปมา และขนสง (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) เปนไป สบายในการ

นายประยุทธ จําปามูล พืชผลทางการเกษตร ตาม เดินทางและขนสง

ถึงบาน มาตรฐาน พืชผลทางการ

นายนิยม  บุตรพรม เกษตร

บานนาฮําใหม หมูที่ 5
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ. 02
69

69

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการเสริมผิว เพื่อใหมีถนนที่ได ตอน 1 450,000 ถนนที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

แอสฟลตติกคอนกรีต มาตรฐานสําหรับการ ถนนกวาง ๕ เมตร กอสราง ความสะดวก ทต.เฝาไร

ในหมูบาน จากบาน สัญจรไปมา และขนสง ยาว 68 เมตร เปนไป สบายในการ

นางคําปุน นามพุธทา พืชผลทางการเกษตร ตอน 2 ตาม เดินทางและขนสง

ถึงบาน ถนนกวาง 4 เมตร มาตรฐาน พืชผลทางการ

นายวิเชียร  มาตรา ยาว 86 เมตร เกษตร

บานนาฮําใหม หมูที่ 5 (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร)

โครงการกอสราง เพื่อใหประชาชนมี กวาง 10 เมตร 500,000 ประชาชน ประชาชนไดรับ กองชาง

ศาลาอเนกประสงค สถานที่ประกอบ ยาว 25 เมตร ไดใชศาลา ความสะดวก ทต.เฝาไร

(หลังคาทรงโดม) เมรุ กิจกรรม (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) อเนก สบายในการมา

บานนาฮําใหม หมูที่ 5 งานฌาปนกิจศพ ประสงค รวมงาน

รอยละ 90 ฌาปนกิจศพ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ. 02
70

70

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการกอสราง เพื่อปองกันน้ําทวม กวาง 0.40 เมตร 360,000 รางระบาย ชวยปองกัน กองชาง

รางระบายน้ํา คสล. ผิวจราจร ลึก 0.40 เมตร น้ําเปนไป การเสียหายของ ทต.เฝาไร

ตัววี จากบานนายนอย ชวยระบายน้ํา ยาว  232  เมตร ตาม ผิวจราจรจาก

สุวรรณการ ถึง (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) มาตรฐาน น้ําทวมขัง

บานนายสมบัติ พลราช 1 แหง ชวยการระบายน้ํา

บานนาฮําใหม หมูที่ 5

โครงการกอสราง เพื่อใหมีถนนที่ได กวาง 1 เมตร 250,000 ถนน คสล. ประชาชนไดรับ กองชาง

ไหลทาง คสล. จากบาน มาตรฐานสําหรับการ ยาว 180 เมตร มีความ ความสะดวก ทต.เฝาไร

 นางจันดี แสวงเงิน สัญจรไปมา และขนสง (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) กวางเพิ่ม สบายในการ

 ถึงบาน นายเดือน สายแกว พืชผลทางการเกษตร มากขึ้น เดินทางและขนสง

บานนาฮําใหม หมูที่ 5 พืชผลทางการเกษตร

โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหมีถนนที่ได สาย 1 กวาง 5 เมตร 450,000 ถนนที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

 พรอมวางทอระบายน้ํา สาย 1 มาตรฐานสําหรับการ ยาว 82 เมตร กอสราง ความสะดวก ทต.เฝาไร

จากบานนายไพบูลย หงษทอง สัญจรไปมา และขนสง หนา 0.15 เมตร เปนไป สบายในการ

ถึงบานนายวิรัตน  พืชผลทางการเกษตร สาย 2 กวาง 5 เมตร ตาม เดินทางและขนสง

สาย 2 จากบานนายวิรัตน ยาว 100 เมตร มาตรฐาน พืชผลทางการเกษตร

ถึงบาน นายทนงค  พรมรัก (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร)

บานหนองยาง หมูที่ 6
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ. 02
71

71

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการกอสรางถนน เพื่อใหมีถนนที่ได กวาง 5 เมตร 380,000 ถนนที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

คสล. พรอมวางทอ มาตรฐานสําหรับการ ยาว 78 เมตร กอสราง ความสะดวก ทต.เฝาไร

ระบายน้ํา จากบาน สัญจรไปมา และขนสง หนา 0.15 เมตร เปนไป สบายในการ

นายกัน วิชาราษฎร  ถึงบาน พืชผลทางการเกษตร ทอขนาด 0.40 เมตร ตาม เดินทางและขนสง

อ.สุพัฒตรา เรียมแสน จํานวน 10 ทอน มาตรฐาน พืชผลทางการเกษตร

บานหนองยาง หมูที่ 6 (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร)

โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชน กวาง 4 เมตร 380,000 ถนนที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

คสล. ขางศาลาประชาคม มีความสะดวก ยาว 115 เมตร กอสราง ความสะดวกใน ทต.เฝาไร

ถึง บานนางหลอง ในการสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร เปนไป การคมนาคม

แสนเมืองพุก (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) ตาม

บานหนองยาง หมูที่ 6 มาตรฐาน

โครงการกอสราง เพื่อใหมีถนนที่ได กวาง 5 เมตร 580,000 ถนนที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

ถนน คสล.พรอมวางทอ มาตรฐานสําหรับการ ยาว 150 เมตร กอสราง ความสะดวก ทต.เฝาไร

ระบายน้ํา จากบาน สัญจรไปมา และขนสง หนา 0.15 เมตร เปนไป สบายในการ

นายทะนง พรมรักษ พืชผลทางการเกษตร ทอขนาด 0.40 เมตร ตาม เดินทางและขนสง

ถึงบานนายเกง กําเนิดศรี จํานวน 10 ทอน มาตรฐาน พืชผลทางการเกษตร

บานหนองยาง หมูที่ 6 (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ. 02
72

72

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการกอสราง เพื่อใหมีถนนที่ได กวาง 5 เมตร 690,000 ถนนที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

ถนน คสล. จากบาน มาตรฐานสําหรับการ ยาว 150 เมตร กอสราง ความสะดวก ทต.เฝาไร

นายสอนเพชร จันทะเขต สัญจรไปมา และขนสง หนา 0.15 เมตร เปนไป สบายในการ

ถึงบานนายจิรศักดิ์ สันทะ พืชผลทางการเกษตร (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) ตาม เดินทางและขนสง

บานหนองยาง หมูที่ 6 มาตรฐาน พืชผลทางการเกษตร

โครงการกอสราง เพื่อใหมีถนนที่ได กวาง 5 เมตร 520,000 ถนนที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

ถนน คสล. จากบาน มาตรฐานสําหรับการ ยาว 220 เมตร กอสราง ความสะดวก ทต.เฝาไร

นายผดุง สิมมาเตา สัญจรไปมา และขนสง หนา 0.15 เมตร เปนไป สบายในการ

ถึงสะพานหวยคํามิด พืชผลทางการเกษตร (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) ตาม เดินทางและขนสง

บานทาสําราญ หมูที่ 7 มาตรฐาน พืชผลทางการเกษตร

โครงการกอสราง เพื่อใหมีถนนที่ได ถนนกวาง ๕ เมตร 300,000 ถนนที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

ถนนแอสฟลตติก มาตรฐานสําหรับการ หนา 0.15 เมตร กอสราง ความสะดวก ทต.เฝาไร

จากบานนางอนงค แสงศรี สัญจรไปมา และขนสง ยาว 200 เมตร เปนไป สบายในการ

ถึงบาน นางวงเดือน พืชผลทางการเกษตร (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) ตาม เดินทางและขนสง

สังสีราช มาตรฐาน พืชผลทางการ

บานทาสําราญ หมูที่ 7 เกษตร

30 

32 

31 



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ. 02
73

73

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการกอสราง เพื่อใหมีถนนที่ได กวาง 5 เมตร 300,000 ถนนที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

ถนน คสล.จากบาน มาตรฐานสําหรับการ ยาว 150 เมตร กอสราง ความสะดวก ทต.เฝาไร

นางทองใบ รักษาภักดี สัญจรไปมา และขนสง หนา 0.15 เมตร เปนไป สบายในการ

ถึงทางเขาหนาวัดนาค พืชผลทางการเกษตร (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) ตาม เดินทางและขนสง

ประดิษฐ มาตรฐาน พืชผลทางการเกษตร

บานทาสําราญ  หมูที่ 7

โครงการกอสราง เพื่อใหมีถนนที่ได กวาง 6 เมตร 380,000  ถนน คสล. ประชาชนไดรับ กองชาง

ถนน คสล. จากบาน มาตรฐานสําหรับการ ยาว 145  เมตร มีความ ความสะดวก ทต.เฝาไร

นายกังวาล พานสิงห สัญจรไปมา และขนสง (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) กวางเพิ่ม สบายในการ

ถึงบาน พืชผลทางการเกษตร มากขึ้น เดินทางและขนสง

นางประไพร ฝอยเงิน

บานทาสําราญ หมูที่ 7

โครงการกอสราง เพื่อปองกันน้ําทวม กวาง 0.40 เมตร 380,000 รางระบาย ชวยปองกัน กองชาง

รางระบายน้ํา จากบาน ผิวจราจร ลึก 0.40 เมตร น้ําเปนไป การเสียหายของ ทต.เฝาไร

นายกังวาล พานสิงห ชวยระบายน้ํา ยาว 200 เมตร ตาม ผิวจราจรจาก

 ถึงบาน นางบุญโฮม ตะลิโน (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) มาตรฐาน น้ําทวมขัง

บานทาสําราญ หมูที่ 7 1 แหง ชวยการระบายน้ํา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ. 02
74

74

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการเสริมผิว เพื่อใหมีถนนที่ได ถนนกวาง 4 เมตร 450,000 ถนนที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

แอสฟลตติกคอนกรีต มาตรฐานสําหรับ ยาว  246 เมตร กอสราง ความสะดวก ทต.เฝาไร

ในหมูบาน จากบาน การเดินทาง (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) เปนไป สบายในการ

นายคําดี  พึ่งสุข สัญจรไปมา ตาม เดินทางและขนสง

ถึงบาน และขนสง มาตรฐาน พืชผลทางการ

นายสันต  โคตรสงคราม พืชผลทางการเกษตร

บานวังชมภู หมูที่ 8

โครงการกอสราง เพื่อปองกันน้ําทวม กวาง 0.40 เมตร 260,000 รางระบาย ชวยปองกัน กองชาง

รางระบายน้ํา คสล. ผิวจราจร ลึก 0.40 เมตร น้ําเปนไป การเสียหายของ ทต.เฝาไร

ในหมูบาน จากบาน ชวยระบายน้ํา ยาว 117 เมตร ตาม ผิวจราจรจาก

จากบาน (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) มาตรฐาน น้ําทวมขัง

นายวัน จันทรออน 1 แหง ชวยการระบายน้ํา

ถึง

บานนายเฉลิม ทวีสิน

บานวังชมภู หมูที่ 8
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ. 02
75

75

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการกอสราง เพื่อใหมีถนนที่ได กวาง 4 เมตร 650,000 ถนนที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

ถนน คสล. จากที่ดิน มาตรฐานสําหรับการ ยาว 180 เมตร กอสราง ความสะดวก ทต.เฝาไร

นายวัลลภ ภูวิชัย ถึงที่ดิน สัญจรไปมา และขนสง หนา 0.15 เมตร เปนไป สบายในการ

นายบรรจง ศิริโส พืชผลทางการเกษตร (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) ตาม เดินทางและขนสง

บานวังชมภู  หมูที่ 8 มาตรฐาน พืชผลทางการเกษตร

ปรับปรุงซอมแซม เพื่อใหการจัดกิจกรรม กวาง 15 เมตร 350,000 ศาลา ประชาชนมี กองชาง

และตอเติมศาลา ตางๆ ของหมูบาน ยาว 15 เมตร ประชาคม สถานที่เพื่อ ทต.เฝาไร

ประชาคม บานวังชมภู มีความสะดวก (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) ไดรับการ ใชในการจัด

 หมูที่ 8 ปรับปรุง กิจกรรมหมูบาน

ตอเติม

1 แหง

โครงการกอสราง เพื่อใหมีถนนที่ได กวาง 4 เมตร 490,000 ถนนที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

ถนน คสล. จากบาน มาตรฐานสําหรับการ ยาว 121  เมตร กอสราง ความสะดวก ทต.เฝาไร

นายวันนา เกษมจิตร สัญจรไปมา และขนสง หนา 0.15 เมตร เปนไป สบายในการ

ถึงบานนายคํามุก ดีรักษา พืชผลทางการเกษตร (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) ตาม เดินทางและขนสง

บานทรัพยเจริญ หมูที่ 9 มาตรฐาน พืชผลทางการเกษตร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ. 02
76

76

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการปรับปรุง เพื่อใหมีถนนในการ กวาง 6 เมตร 380,000 ถนนลูกรัง ประชาชนไดรับ กองชาง

ซอมสรางถนนลูกรังเพื่อ สัญจรไปมา และขน ยาว 800 เมตร ไดรับการ ความสะดวก ทต.เฝาไร

การเกษตร จากบาน พืชผลทางการ (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) ปรับปรุง สบายในการ

นางนวรัตน แกวแสนชัย เกษตร ซอมแซม เดินทางและขนสง

ถึงบาน นางบําเพ็ญ 1 แหง พืชผลทางการเกษตร

นาจารย 

บานทรัพยเจริญ หมูที่ 9

โครงการกอสราง เพื่อใหมีถนนที่ได กวาง 5 เมตร 680,000 ถนนที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

ถนน คสล. จากบาน มาตรฐานสําหรับการ ยาว 1,200 เมตร กอสราง ความสะดวก ทต.เฝาไร

นายไพรสอน ราตรี สัญจรไปมา และขนสง หนา 0.15 เมตร เปนไป สบายในการ

ถึงบานเหลาเจริญ พืชผลทางการเกษตร (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) ตาม เดินทางและขนสง

ตําบลนาดี

บานทรัพยเจริญ หมูที่ 9 มาตรฐาน พืชผลทางการเกษตร

โครงการกอสราง เพื่อใหมีถนนที่ได กวาง 5 เมตร 490,000 ถนนที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

ถนน คสล. จากศาลา มาตรฐานสําหรับการ ยาว 300  เมตร กอสราง ความสะดวก ทต.เฝาไร

ประชาคม ถึงเมรุ สัญจรไปมา และขนสง หนา 0.15 เมตร เปนไป สบายในการ

บานทรัพยเจริญ หมูที่ 9 พืชผลทางการเกษตร (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) ตาม เดินทางและขนสง

มาตรฐาน พืชผลทางการเกษตร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ. 02
77

77

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการกอสราง เพื่อใหมีถนนที่ได กวาง 5 เมตร 490,000 ถนนที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

ถนน คสล. จากเมรุ มาตรฐานสําหรับการ ยาว 300  เมตร กอสราง ความสะดวก ทต.เฝาไร

(ตอจากป 2569) สัญจรไปมา และขนสง หนา 0.15 เมตร เปนไป สบายในการ

บานทรัพยเจริญ หมูที่ 9 พืชผลทางการเกษตร (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) ตาม เดินทางและขนสง

มาตรฐาน พืชผลทางการเกษตร

โครงการเสริมผิว เพื่อใหมีถนนที่ได ถนนกวาง  5 เมตร 300,000 ถนนที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

แอสฟลตติกคอนกรีต มาตรฐานสําหรับการ ยาว 359 เมตร กอสราง ความสะดวก ทต.เฝาไร

ในหมูบาน จากบาน สัญจรไปมา และขนสง (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) เปนไป สบายในการ

นางบังอร บุญพา พืชผลทางการเกษตร ตาม เดินทางและขนสง

 ถึงหนาโรงเรียนอนุบาล มาตรฐาน พืชผลทางการ

บานมีชัย  หมูที่ 10

โครงการกอสรางศาลา เพื่อใหมีสถานที่ กวาง 12 เมตร 480,000  มีสถานที่ ประชาชนมีความ กองชาง

อเนกประสงค (พรอมทุบ จัดกิจกรรมของหมูบาน ยาว 12 เมตร จัดกิจกรรม สะดวก ในการจัด ทต,เฝาไร

ศาลาหลังเกา) และเก็บอุปกรณ  โตะ (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) ของหมูบาน กิจกรรมของ

บานมีชัย  หมูที่ 10 เตนท เกาอี้ หมูบาน

มีสถานที่เก็บวัสดุ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ. 02
78

78

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการกอสราง เพื่อใหมีถนนที่ได กวาง 1 เมตร 380,000 ถนน คสล. ประชาชนไดรับ กองชาง

ไหลทาง คสล. จากบาน มาตรฐานสําหรับการ ยาว 360 เมตร มีความ ความสะดวก ทต.เฝาไร

 นายเรืองชัย ไลบางยาง  สัญจรไปมา (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) กวางเพิ่ม สบายและ

 ถึงบาน มากขึ้น ปลอดภัย ในการ

นางไพวัลย  ชาลีเชียงพิน สัญจรไปมา

บานมีชัย หมูที่ 10

โครงการกอสราง เพื่อใหมีถนนที่ได กวาง 5 เมตร 380,000 ถนนที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

ถนน คสล. จากหลัง มาตรฐานสําหรับการ ยาว 100  เมตร กอสราง ความสะดวก ทต.เฝาไร

โรงเรียนเฝาไรวิทยา สัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร เปนไป สบายในการ

ถึงบาน นายเสรี แสงศรี (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) ตาม เดินทางสัญจร

บานมีชัย หมูที่ 10 มาตรฐาน ไปมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ. 02
79

79

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการกอสราง เพื่อปองกันน้ําทวม สายที่ 1 400,000 รางระบาย ชวยปองกัน กองชาง

รางระบายน้ํา คสล. ผิวจราจร กวาง 0.40 เมตร น้ําเปนไป การเสียหายของ ทต.เฝาไร

พรอมฝาปด ในหมูบาน ชวยระบายน้ํา ลึก 0.40 เมตร ตาม ผิวจราจรจาก

สายที่ 1 ยาว 140 เมตร มาตรฐาน น้ําทวมขัง

จากรานกรุงการปาย ถึง สายที่ 2 1 แหง ชวยการระบายน้ํา

บานนายณรงค นาเจริญ กวาง 0.40 เมตร

สายที่ 2 ลึก 0.40 เมตร

จากรานครัวเกษหอม ถึง ยาว 65  เมตร

บานนางบุญเลี้ยง เมืองคง (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร)

บานมีชัย หมูที่ 10

โครงการกอสราง เพื่อใหมีถนนที่ได กวาง 5 เมตร 480,000 ถนนที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

ถนน คสล. ในหมูบาน มาตรฐานสําหรับการ ยาว 220  เมตร กอสราง ความสะดวก ทต.เฝาไร

จากถนนโพนพิสัย-เฝาไร สัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร เปนไป สบายในการ

ถึงบาน (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) ตาม เดินทางสัญจร

นางสุภาพร ชุนสอน มาตรฐาน ไปมา

บานภูเงิน  หมูที่ 11
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ. 02
80

80

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการกอสราง เพื่อใหมีถนนที่ได กวาง 5 เมตร 300,000 ถนนที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

ถนน คสล. ในหมูบาน มาตรฐานสําหรับการ ยาว 131  เมตร กอสราง ความสะดวก ทต.เฝาไร

จากบานนางฉวีวรรณ สัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร เปนไป สบายในการ

สุจิตร ถึงสามแยกไป (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) ตาม เดินทางสัญจร

ฟารมเห็ด มาตรฐาน ไปมา

บานภูเงิน  หมูที่ 11

โครงการกอสราง เพื่อใหมีถนนที่ได สายที่ 1 480,000 ถนนที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

ถนน คสล. มาตรฐานสําหรับการ กวาง 4 เมตร กอสราง ความสะดวก ทต.เฝาไร

จากบาน สัญจรไปมา ยาว 220  เมตร เปนไป สบายในการ

นายสายยันต  ถึงบาน หนา 0.15 เมตร ตาม เดินทางสัญจร

 นางไพจิตร เงินตาป (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) มาตรฐาน ไปมา

บานภูเงิน  หมูที่ 11
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ. 02
81

81

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการกอสราง เพื่อใหมีถนนที่ได กวาง 5 เมตร 380,000 ถนนที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

ถนน คสล. ในหมูบาน มาตรฐานสําหรับการ ยาว 150 เมตร กอสราง ความสะดวก ทต.เฝาไร

จากรานเพชรลําภู สัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร เปนไป สบายในการ

ถึงบาน นายดํารง แสนณรงค (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) ตาม เดินทางสัญจร

บานภูเงิน  หมูที่ 11 มาตรฐาน ไปมา

โครงการกอสราง เพื่อใหมีถนนที่ได กวาง 4 เมตร 380,000 ถนนที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

ถนน คสล. ในหมูบาน มาตรฐานสําหรับการ ยาว  191 เมตร กอสราง ความสะดวก ทต.เฝาไร

(จุดที่ยังไมเชื่อมตอ) สัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร เปนไป สบายในการ

จํานวน 4 จุด  รวม 4 จุด ตาม เดินทางสัญจร

บานภูเงิน  หมูที่ 11 (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) มาตรฐาน ไปมา

โครงการเสริมผิว เพื่อใหมีถนนที่ได ถนนกวาง  5 เมตร 580,000 ถนนที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

แอสฟลตติกคอนกรีต มาตรฐานสําหรับการ ยาว 350 เมตร กอสราง ความสะดวก ทต.เฝาไร

ในหมูบาน จากหนาวัด สัญจรไปมา และขนสง (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) เปนไป สบายในการ

บานหนองยาง ถึงหนา พืชผลทางการเกษตร ตาม เดินทางและขนสง

ประตูเขาวัดเกษตรอัมพวัน มาตรฐาน พืชผลทางการ

บานเกษตรเจริญ หมูที่ 12
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ. 02
82

82

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการกอสราง เพื่อใหมีถนนที่ได สาย 1 กวาง 4 เมตร 380,000 ถนนที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

ถนน คสล. ในหมูบาน มาตรฐานสําหรับการ ยาว 24  เมตร กอสราง ความสะดวก ทต.เฝาไร

สายที่ 1 จากบาน สัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร เปนไป สบายในการ

นายสวัสดิ์ ระลึกกิจ ถึง สาย 2 กวาง 4 เมตร ตาม เดินทางสัญจร

ถนนคอนกรีต ยาว 42  เมตร มาตรฐาน ไปมา

สายที่ 2 จากบาน หนา 0.15 เมตร

นางสุดใจ แสนละคร ถึงบาน (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร)

นายชาญชัย แกวหานาม

บานเกษตรเจริย หมูที่ 12

โครงการเสริมผิว เพื่อใหมีถนนที่ได ถนนกวาง  5  เมตร 460,000 ถนนที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

แอสฟลตติกคอนกรีต มาตรฐานสําหรับการ ยาว 184  เมตร กอสราง ความสะดวก ทต.เฝาไร

ในหมูบาน จากบาน สัญจรไปมา และขนสง (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) เปนไป สบายในการ

นางสจี  โคตรสมบัติ พืชผลทางการเกษตร ตาม เดินทางและขนสง

ถึงบาน นางออนศรี พาบุ มาตรฐาน พืชผลทางการ

บานเกษตรเจริญ หมูที่ 12
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ. 02
83

83

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการกอสราง เพื่อปองกันน้ําทวม กวาง 0.40 เมตร 480,000 รางระบาย ชวยปองกัน กองชาง

รางระบายน้ํา คสล. ผิวจราจร ลึก 0.40 เมตร น้ําเปนไป การเสียหายของ ทต.เฝาไร

จากบาน ชวยระบายน้ํา ยาว 200 เมตร ตามมาตรฐาน ผิวจราจรจาก

นายคํามาย ชินโพคัง (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) จํานวน น้ําทวมขัง

ถึงหนาวัดเกษตรอัมพวัน 1 แหง ชวยการระบายน้ํา

บานเกษตรเจริญ หมูที่ 12

โครงการกอสราง เพื่อใหประชาชน กวาง 25  เมตร 380,000 ประชาชน ประชาชนมี กองชาง

ลานสาธารณะ มีลานตากพืชผล ยาว 25 เมตร มีสถานที่ สถานที่เพื่อ ทต.เฝาไร

บานเกษตรเจริญ หมูที่ 12 ทางการเกษตร (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) เพื่อตากพืช ตากพืชผล

ผลทาง

การเกษตร

1 แหง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ. 02
84

84

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการกอสรางไหลทาง เพื่อใหมีถนนที่ได สายที่ 1 350,000 ถนน คสล. ประชาชนไดรับ กองชาง

คสล. (2 ดาน) มาตรฐานสําหรับการ กวาง 1 เมตร มีความ ความสะดวก ทต.เฝาไร

สายที่ 1 จากบาน สัญจรไปมา ยาว 664 เมตร กวางเพิ่ม สบายในการ

นายธวัชชัย หอมยามเย็น สายที่ 2 มากขึ้น เดินทาง

ถึงบานนางทองมวน หลาคํา กวาง 1 เมตร

สายที่ 2 จากบาน ยาว 216 เมตร

นางทองดา มารมย (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร)

ถึงทางสามแยกไป

ไปบานจับไม

บานเมืองทอง หมูที่ 13
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ. 02
85

85

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการเสริมผิว เพื่อใหมีถนนที่ได สายที่ 1 550,000 ถนนที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

แอสฟลตติกคอนกรีต มาตรฐานสําหรับการ กวาง 5 เมตร กอสราง ความสะดวก ทต.เฝาไร

ในหมูบาน สายที่ 1 สัญจรไปมา ยาว 332 เมตร เปนไป สบายในการ

จากบานนายธวัชชัย สายที่ 2 ตาม เดินทาง

หอมยามเย็น ถึงบาน กวาง 5 เมตร มาตรฐาน

นางทองมวน หลาคํา ยาว 108  เมตร

สายที่ 2 จากบาน (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร)

นางใส จันทรประทัด
ถึงโกดังปุยพิสมัย

บานเมืองทอง หมูที่ 13

โครงการเสริมผิว เพื่อใหมีถนนที่ได สายที่ 1 400,000 ถนนที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

แอสฟลตติกคอนกรีต มาตรฐานสําหรับการ กวาง 5 เมตร กอสราง ความสะดวก ทต.เฝาไร

ในหมูบาน สายที่ 1 สัญจรไปมา ยาว 130 เมตร เปนไป สบายในการ

จากรานชาญการไฟฟา สายที่ 2 ตาม เดินทาง

ถึงบานสงวน ทับแกว กวาง 4 เมตร มาตรฐาน
สายที 2 จากบาน ยาว 127 เมตร

นางอุทัยวรรณ ถึงบาน (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร)

นางแหลมทอง นันทไชย

บานเมืองทอง หมูที่ 13
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ. 02
86

86

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการกอสราง เพื่อปองกันน้ําทวม สายที่ 1 400,000 รางระบาย ชวยปองกัน กองชาง

รางระบายน้ํา คสล. ผิวจราจร กวาง 0.40 เมตร น้ําเปนไป การเสียหายของ ทต.เฝาไร

ในหมูบาน พรอมฝาปด ชวยระบายน้ํา ลึก 0.40 เมตร ตามมาตร ผิวจราจรจาก

สายที่ 1 จากบาน ยาว 95 เมตร ฐาน น้ําทวมขัง

นางสุกัญญา มวงทา สายที่ 2 1 แหง ชวยการระบายน้ํา

ถึงโกดังอาพาณิชย กวาง 0.40 เมตร

สายที่ 2 จากบาน ลึก 0.40 เมตร

นางชวน ผาสิงห ยาว 119 เมตร

ถึงบานพักครู (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร)

บานเมืองทอง หมูที่ 13

โครงการกอสราง เพื่อใหมีสถานที่ กวาง 8 เมตร 380,000 มีสถานที่ ประชาชนมีความ กองชาง

ศาลาอเนกประสงค ประกอบกิจกรรม ยาว 20 เมตร จัดกิจกรรม สะดวก ในการจัด ทต,เฝาไร

(หลังคาทรงโดม) ของหมูบาน (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) ของหมูบาน กิจกรรมของ

บริเวณลานดานขาง หมูบาน

ศาลาประชาคม

บานเมืองทอง หมูที่ 13
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ. 02
87

87

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหมีถนนที่ได สายที่ 1 360,000 ถนนที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

ในหมูบาน พรอมฝาปด มาตรฐานสําหรับการ กวาง 4 เมตร กอสราง ความสะดวก ทต.เฝาไร

สายที่ 1 จากบาน สัญจรไปมา ยาว 120 เมตร เปนไป สบายในการ

นางแพง เภาสอง ถึงบาน สายที่ 1 ตาม เดินทางสัญจร

นางจันทอง พลชาลี กวาง 4 เมตร มาตรฐาน ไปมา

สายที่ 2 จากบาน ยาว 110 เมตร

นายแสวง ศรีรอยคํา ถึง

ที่ดินนายดอน เจริญ

บานเฝาไรพัฒนา หมูที่ 14

โครงการกอสราง เพื่อใหมีถนนที่ได กวาง 4 เมตร 440,000 ถนนที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

ถนน คสล. ในหมูบาน มาตรฐานสําหรับการ ยาว 220 เมตร กอสราง ความสะดวก ทต.เฝาไร

จากที่ดินนายอุทิศ บุตรดา สัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร เปนไป สบายในการ

ถึงที่ดิน (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) ตาม เดินทางสัญจร

นายพลรัตน ชินวงษ มาตรฐาน ไปมา

บานเฝาไรพัฒนา หมูที่ 14
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ. 02
88

88

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการกอสราง เพื่อปองกันน้ําทวม กวาง 0.40 เมตร 560,000 รางระบาย ชวยปองกัน กองชาง

รางระบายน้ํา คสล. ผิวจราจร ลึก 0.40  เมตร น้ําเปนไป การเสียหายของ ทต.เฝาไร

ในหมูบาน พรอมฝาปด ชวยระบายน้ํา ยาว 229 เมตร ตามมาตร ผิวจราจรจาก

จากบาน นายสําเนา (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) ฐาน น้ําทวมขัง

มหาโยธี  ถึงสามแยก 1 แหง ชวยการระบายน้ํา

บานจับไม   (หมู 14)

โครงการกอสราง เพื่อใหมีถนนที่ได กวาง 5 เมตร 380,000 ถนนที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

ถนน คสล. ในหมูบาน มาตรฐานสําหรับการ ยาว 200 เมตร กอสราง ความสะดวก ทต.เฝาไร

 จากที่ดิน นายสุวรรณ สัญจรไปมา และขน หนา 0.15 เมตร เปนไป สบายในการ

 โคตรประทุม ถึงสามแยก พืชผลทางการเกษตร (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) ตาม เดินทางสัญจร

เขาวัดปาสุวรรณหงษ มาตรฐาน ไปมาและขนพืชผล

บานเฝาไรพัฒนา หมูที่ 14 ทางการเกษตร

โครงการกอสราง เพื่อปองกันน้ําทวม กวาง 0.40 เมตร 360,000 รางระบาย ชวยปองกัน กองชาง

รางระบายน้ํา คสล. ผิวจราจร ลึก 0.40 เมตร น้ําเปนไป การเสียหายของ ทต.เฝาไร

ในหมูบาน พรอมฝาปด ชวยระบายน้ํา ยาว 270 เมตร ตามมาตร ผิวจราจรจาก

จากบานนายคําภี เหลาพล (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) ฐาน น้ําทวมขัง

 ถึงบานนายบัววร ลับตา 1 แหง ชวยการระบายน้ํา

บานเฝาไรพัฒนา หมูที่ 14
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ. 02
89

89

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการกอสราง เพื่อใหมีถนนที่ได สาย 1 380,000 ถนนที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

ถนน คสล. ในหมูบาน มาตรฐานสําหรับการ กวาง 5 เมตร กอสราง ความสะดวก ทต.เฝาไร

สาย 1 จากบาน สัญจรไปมา และขน ยาว 72 เมตร เปนไป สบายในการ

นายบวร อินทะนาม ถึง พืชผลทางการเกษตร สาย 2 ตาม เดินทางสัญจร

บานนางพิมพิษร ศรีสุบรรณ กวาง 4 เมตร มาตรฐาน ไปมาและขนพืชผล

สาย 2 จากบาน ยาว 45 เมตร ทางการเกษตร

นางพิมพิษร ศรีสุบรรณ หนา 0.15 เมตร

ถึง ถนนสาธารณะ (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร)

บานเจริญศรี  หมูที่ 15

โครงการปรับปรุง เพื่อใหมีถนนที่ไช กวาง 5 เมตร 580,000 ไดปริมาณ ประชาชนไดรับ

ซอมสรางถนนลูกรังเพื่อ ในการสัญจรไปมา ยาว 2,500 เมตร ดินตามที่ ความสะดวก

การเกษตร จากบาน และขนพืชผล (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) กําหนด สบายในการ

นางบังอร มูลตรีภักดี ทางการเกษตร เดินทางสัญจร

 ถึงที่ดิน ไปมาและขนพืชผล

นางไสว สิงหคํามา ทางการเกษตร

บานเจริญศรี 

บานเจริญศรี  หมูที่ 15
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ. 02
90

90

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการกอสราง เพื่อใหมีถนนที่ได กวาง 5 เมตร 490,000 ถนนที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

ถนน คสล. ในหมูบาน มาตรฐานสําหรับการ ยาว 150 เมตร กอสราง ความสะดวก ทต.เฝาไร

จากบาน สัญจรไปมา และขน หนา 0.15 เมตร เปนไป สบายในการ

นายจรูญ ภูสําเภา ถึง พืชผลทางการเกษตร (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) ตาม เดินทางสัญจร

ที่ดินนายอุดม ราชศรีเมือง มาตรฐาน ไปมาและขนพืชผล

บานเจริญศรี  หมูที่ 15 ทางการเกษตร

โครงการปรับปรุง เพื่อใหมีถนนที่ไช กวาง 5 เมตร 580,000 ไดปริมาณ ประชาชนไดรับ

ซอมสรางถนนลูกรัง ในการสัญจรไปมา ยาว 2,500 เมตร ดินตามที่ ความสะดวก

เพื่อการเกษตร และขนพืชผล (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) กําหนด สบายในการ

จากที่ดิน นางทองสา ทางการเกษตร เดินทางสัญจร

ปญหาผล  ถึงที่ดิน ไปมาและขนพืชผล

นายคมสันต ศิริสมบัติ ทางการเกษตร

บานเจริญศรี  หมูที่ 15

โครงการกอสราง เพื่อใหมีถนนที่ได กวาง 5 เมตร 580,000 ถนนที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

ถนน คสล. จากบาน มาตรฐานสําหรับการ ยาว 150 เมตร กอสราง ความสะดวกในการ ทต.เฝาไร

นางบังอร มูลตรีภักดี ถึง สัญจรไปมา และขน หนา 0.15 เมตร เปนไป เดินทางสัญจร

ที่ดิน นางไสว  สิงหคํามา พืชผลทางการเกษตร (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) ตาม ไปมาและขนพืชผล

บานเจริญศรี  หมูที่ 15 มาตรฐาน ทางการเกษตร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ. 02
91

91

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการกอสรางถนน เพื่อใหมีถนนที่ได สายที่ 1 580,000 ถนนที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

แอสฟลตติกคอนกรีต มาตรฐานสําหรับการ กวาง 4 เมตร กอสราง ความสะดวก ทต.เฝาไร

สายที่ 1 จากบาน สัญจรไปมา และขนสง ยาว 111 เมตร เปนไป สบายในการ

นายออนตา ประนมศรี พืชผลทางการเกษตร ตาม เดินทางและขนสง

ถึงบานนายควง ไชยแกว สายที่ 2 มาตรฐาน พืชผลทางการ

สายที่ 2 จากบาน กวาง 5 เมตร เกษตร

นายบุญไพร โคตรสงคราม ยาว  188  เมตร

ถึงบานวังชมภู หมูที่ 8 (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร)

(บานพรมงคล หมูที่ 16)

โครงการกอสราง เพื่อปองกันน้ําทวม กวาง 0.40 เมตร 300,000 รางระบาย ชวยปองกัน กองชาง

รางระบายน้ํา คสล. ผิวจราจร ลึก 0.40 เมตร น้ําเปนไป การเสียหายของ ทต.เฝาไร

ในหมูบาน พรอมฝาปด ชวยระบายน้ํา ยาว 118 เมตร ตามมาตร ผิวจราจรจาก

จากบานนายอุทัย พรมใต (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) ฐาน น้ําทวมขัง

ถึงบานนายบุญไพร 1 แหง ชวยการระบายน้ํา

โคตรสงคราม 

บานพรมงคล หมูที่ 16
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ. 02
92

92

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการกอสรางถนน เพื่อใหมีถนนที่ได กวาง 4 เมตร 300,000 ถนนที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

แอสฟลตติกคอนกรีต มาตรฐานสําหรับการ ยาว 157 เมตร กอสราง ความสะดวก ทต.เฝาไร

ในหมูบาน จากบาน สัญจรไปมา และขนสง (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) เปนไป สบายในการ

นายออนตา ประนมศรี พืชผลทางการเกษตร ตาม เดินทางและขนสง

ถึงบานนางเหวียน เกษหอม มาตรฐาน พืชผลทางการ

บานพรมงคล หมูที่ 16 เกษตร

โครงการกอสราง เพื่อปองกันน้ําทวม กวาง 0.40 เมตร 300,000 รางระบาย ชวยปองกัน กองชาง

รางระบายน้ํา คสล. ผิวจราจร ลึก 0.40 เมตร น้ําเปนไป การเสียหายของ ทต.เฝาไร

ในหมูบาน พรอมฝาปด ชวยระบายน้ํา ยาว 100 เมตร ตามมาตร ผิวจราจรจาก

จากบานนายสําราญ จันเจือ (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) ฐาน น้ําทวมขัง

ถึงบานนายสมพงษ 1 แหง ชวยการระบายน้ํา

โพธิ์พรม

บานพรมงคล หมูที่ 16
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ. 02
93

93

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการกอสราง เพื่อใหมีถนนที่ได สาย 1 550,000 ถนนที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

ถนน คสล. ในหมูบาน มาตรฐานสําหรับการ กวาง 4 เมตร กอสราง ความสะดวก ทต.เฝาไร

สายที่ 1 จากถนน สัญจรไปมา และขน ยาว 150 เมตร เปนไป สบายในการ

สายบานดุง - เฝาไร พืชผลทางการเกษตร หนา 0.15 เมตร ตาม เดินทางสัญจร

ถึงบานนายสุที ภูดินแดง สาย 2 มาตรฐาน ไปมาและขนพืชผล

สายที่ 2 จากบานสิบตรี กวาง 4 เมตร ทางการเกษตร

สฤษดิ์ นิกะแสน ยาว 150 เมตร

ถึงบานนางลินดา สุธรรมราช หนา 0.15 เมตร

บานพรมงคล หมูที่ 16 (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร)

โครงการกอสราง เพื่อปองกันน้ําทวม กวาง 0.40 เมตร 300,000 รางระบาย ชวยปองกัน กองชาง

รางระบายน้ํา คสล. ผิวจราจร ลึก 0.40 เมตร น้ําเปนไป การเสียหายของ ทต.เฝาไร

ในหมูบาน จากถนน ชวยระบายน้ํา ยาว 180 เมตร ตามมาตร ผิวจราจรจาก

ทางหลวง ถึงขางโรงเรียน (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) ฐาน น้ําทวมขัง

บานนาฮํา 1 แหง ชวยการระบายน้ํา

บานนาฮําพัฒนา หมูที่ 17
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ. 02
94

94

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการเสริมผิว เพื่อใหมีถนนที่ได ถนนกวาง ๕ เมตร 300,000 ถนนที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

แอสฟลตติกคอนกรีต มาตรฐานสําหรับการ ยาว 90 เมตร กอสราง ความสะดวก ทต.เฝาไร

ในหมูบาน จากบาน สัญจรไปมา และขนสง เปนไป สบายในการ

นางพูนทรัพย  อินเอี่ยม พืชผลทางการเกษตร (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) ตาม เดินทางและขนสง

ถึงบานนางปริตา มาตรฐาน พืชผลทางการ

ชัยภิมูล

บานนาฮําพัฒนา หมูที่ 17

โครงการเสริมผิว เพื่อใหมีถนนที่ได ถนนกวาง 5 เมตร 560,000 ถนนที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

แอสฟลตติกคอนกรีต มาตรฐานสําหรับการ ยาว 400 เมตร กอสราง ความสะดวก ทต.เฝาไร

ในหมูบาน จาก สัญจรไปมา และขนสง เปนไป สบายในการ

นางติ่ง มาตร ถึงบาน พืชผลทางการเกษตร (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) ตาม เดินทางและขนสง

นายจรัญ ชาวประสา มาตรฐาน พืชผลทางการ

บานนาฮําพัฒนา หมูที่ 17
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ. 02
95

95

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการกอสราง เพื่อปองกันน้ําทวม กวาง 0.40 เมตร 380,000 รางระบาย ชวยปองกัน กองชาง

รางระบายน้ํา คสล. ผิวจราจร ลึก 0.40 เมตร น้ําเปนไป การเสียหายของ ทต.เฝาไร

ในหมูบาน พรอมฝาปด ชวยระบายน้ํา ยาว 275 เมตร ตามมาตร ผิวจราจรจาก

รอบโรงเรียนบานนาฮํา (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) ฐาน น้ําทวมขัง

ดานติดกับวัดปามหาวัน 1 แหง ชวยการระบายน้ํา

บานนาฮําพัฒนา หมูที่ 17

โครงการปรับปรุง เพื่อใหมีถนนในการ กวาง 6 เมตร 690,000 ไดปริมาณ ประชาชนไดรับ กองชาง

ซอมสรางถนนลูกรัง สัญจรไปมา และขน ยาว 2,000 เมตร ดินตามที่ ความสะดวก ทต.เฝาไร

เพื่อการเกษตร พืชผลทางการเกษตร (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) กําหนด สบายในการ

จากบานนาฮําพัฒนา เดินทางสัญจร

หมู 17 ถึงบานคําตอยุง ไปมาและขนพืชผล

ตําบลเซิม ทางการเกษตร

อําเภอโพนพิสัย

โครงการปรับปรุง เพื่อใหมีถนนที่ไช ดําเนินการปรับปรุง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนลูกรัง ประชาชนไดรับ กองชาง

ซอมสรางถนนลูกรัง ในการสัญจรไปมา ตามสายที่ชํารุด เพื่อการ ความสะดวกสบาย ทต.เฝาไร

เพื่อการเกษตร หมู 2 และขนพืชผล เปนหลุม เปนบอ เกษตรไดรับ ในการเดินทางสัญจร

10,13 และหมู 14 ทางการเกษตร การปรับปรุง ไปมาและขนพืชผล

ดีขึ้น ทางการเกษตร

๘๕
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ. 02
96

96

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการปรับปรุง เพื่อใหมีถนนที่ไช ดําเนินการปรับปรุง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนลูกรัง ประชาชนไดรับ กองชาง

ซอมสรางถนนลูกรัง ในการสัญจรไปมา ตามสายที่ชํารุด เพื่อการ ความสะดวกสบาย ทต.เฝาไร

เพื่อการเกษตร หมู 3 และขนพืชผล เปนหลุม เปนบอ เกษตรไดรับ ในการเดินทางสัญจร

4 และหมู 7 ทางการเกษตร การปรับปรุง ไปมาและขนพืชผล

ดีขึ้น ทางการเกษตร

โครงการปรับปรุง เพื่อใหมีถนนที่ไช ดําเนินการปรับปรุง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนลูกรัง ประชาชนไดรับ กองชาง

ซอมสรางถนนลูกรัง ในการสัญจรไปมา ตามสายที่ชํารุด เพื่อการ ความสะดวกสบาย ทต.เฝาไร

เพื่อการเกษตร หมู 6 และขนพืชผล เปนหลุม เปนบอ เกษตรไดรับ ในการเดินทางสัญจร

11,12 และหมู 15 ทางการเกษตร การปรับปรุง ไปมาและขนพืชผล

ดีขึ้น ทางการเกษตร

โครงการปรับปรุง เพื่อใหมีถนนที่ไช ดําเนินการปรับปรุง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนลูกรัง ประชาชนไดรับ กองชาง

ซอมสรางถนนลูกรัง ในการสัญจรไปมา ตามสายที่ชํารุด เพื่อการ ความสะดวกสบาย ทต.เฝาไร

เพื่อการเกษตร หมู 1 และขนพืชผล เปนหลุม เปนบอ เกษตรไดรับ ในการเดินทางสัญจร

5,8,9,16 และหมู 17 ทางการเกษตร การปรับปรุง ไปมาและขนพืชผล

ดีขึ้น ทางการเกษตร

๘๗
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ. 02
97

97

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการปรับปรุง เพื่อใหระบบประปา ปรับปรุงระบบประปา 600,000 600,000 ปรับปรุง ชุมชนหมูบาน กองชาง

ระบบน้ําประปา สามารถเพิ่มการผลิตน้ํา หมูบาน บานภูเงิน ระบบ มีน้ําใชอุปโภค ทต.เฝาไร

บานภูเงิน หมู 11 ไดเพียงพอตอประชาชน ประปา บริโภคที่เพียงพอ

ที่ใชน้ําเพื่อการอุปโภค 1 แหง

บริโภค

โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหหมูบานมี ขยายเขตไฟฟา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ขยายเขต หมูบานมีไฟฟา กองชาง

สองสวางภายในหมูบาน ไฟสองสวางที่เพียงพอ สองสวางในเขตพื้นที่ ไฟฟาสอง สองสวางที่ ทต.เฝาไร

ในเขตพื้นที่เทศบาล ลดการเกิดอุบัติเหตุ เทศบาลตําบลเฝาไร สวาง เพียงพอ ลดการ

ตําบลเฝาไร และปลอดภัยใน หมูที่ 1 - 17 1 แหง เกิดอุบัติเหตุในการ

ทรัพยสิน สัญจรไปมาและ

ปลอดภัยในทรัพยสิน

โครงการปรับปรุงตอเติม เพื่อใหสนามกีฬามี ปรับปรุงตอเติม 500,000 สนามกีฬา ประชาชน กองชาง

สนามกีฬา คุณภาพสามารถใช สนามกีฬา เทศบาล เยาวชน มีสถานที่ ทต.เฝาไร

เทศบาลตําบลเฝาไร ฝกซอมและเปนสนาม เทศบาลตําบลเฝาไร ไดรับการ จัดการแขงขันกีฬา

กีฬาที่มีมาตรฐานและ (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) ปรับปรุง ที่มีมาตรฐาน

(กองการศึกษา) ประสิทธิภาพในการ 1 แหง

จัดการแขงขันกีฬา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ. 02
98

98

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการปรับปรุง เพื่อใหศูนยพัฒนา ปรับปรุงซอมแซม 500,000 500,000 500,000 ศพด. ไดรับ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองชาง

ซอมแซม และตอเติม เด็กเล็ก อยูในสภาพ และตอเติม การปรับปรุง เด็กเล็ก อยูในสภาพ ทต.เฝาไร

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่สามารถใชงาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซอมแซม ที่สามารถใชงาน

ไดอยางปกติ จํานวน 4 ศูนย และตอเติม ไดอยางปกติ

(กองการศึกษา) (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร)

โครงการกอสราง เพื่อใหสนามกีฬา ปรับปรุงซอมแซม 50,000 50,000 50,000 ปรับปรุง สนามกีฬา กองชาง

สนามกีฬา มีสภาพที่ใชงาน สนามกีฬาเทศบาล ซอมแซม เทศบาลตําบล ทต.เฝาไร

เทศบาลตําบลเฝาไร ไดอยางปกติ ตําบลเฝาไร สนามกีฬา เฝาไร มีสภาพ

(ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) 1 แหง ใชงานไดดี

(กองการศึกษา)

โครงการกอสรางรั้ว เพื่อพัฒนาสํานักงาน กอสรางรั้วสํานักงาน 600,000 รั้ว เทศบาลตําบลเฝาไร กองชาง

สํานักงานเทศบาล เทศบาลตําบลเฝาไร เทศบาลตําบลเฝาไร สํานักงาน เกิดความสวยงาม ทต.เฝาไร

เฝาไร ใหเกิดความสวยงาม  1 แหง มีความปลอดภัยใน

มีความปลอดภัยใน ทรัพยสินของเทศบาล

ทรัพยสินของเทศบาล

94  

93  

92  



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ. 02
99

99

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการกอสรางหองน้ํา เพื่ออํานวยความสะดวก กอสรางหองน้ําใน 480,000 หองน้ํา อํานวยความสะดวก กองชาง

ในอาคารสํานักงาน สบายใหกับผูมาติดตอ อาคารสํานักงาน  1 แหง สบายใหกับ ทต.เฝาไร

อปพร. และเจาหนาที่ผูปฏิบัติ ผูมาติดตอและ

งาน เจาหนาที่ผูมา

ปฏิบัติงาน

โครงการกอสรางศาลา เพื่อใหมีสถานที่ กอสรางศาลาอเนก 680,000 ศาลาอเนก เทศบาลตําบล กองชาง

อเนกประสงคประจํา อํานวยคววามสะดวก ประสงคประจํา ประสงค เฝาไร มีสถานที ทต.เฝาไร

สนามกีฬาเทศบาล ในการจัดกิจกรรม สนามกีฬาเทศบาล 1 แหง อํานวยความ

ตําบลเฝาไร การแขงขันกีฬา ตําบลเฝาไร สะดวกในการจัด

กิจกรรมแขงขัน

กีฬา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ. 02
100

100

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการกอสรางหองน้ํา เพื่ออํานวยความสะดวก กอสรางหองน้ําใน 480,000 หองน้ํา เปนการอํานวย กองชาง

ประจําสนามกีฬา สบายใหกับเยาวชน อาคารสํานักงาน  1 แหง ความสะดวกสบาย ทต.เฝาไร

เทศบาลตําบลเฝาไร ประชาชนทั่วไป และ ใหกับเยาวชน

ผูมารวมกิจกรรม ประชาชนทั่วไป 

การแขงขันกีฬา ไดมี และผูมารวม

หองน้ําที่เพียงพอ กิจกรรม

การแขงขันกีฬา 

ไดมี

หองน้ําที่เพียงพอ

โครงการกอสรางอาคาร เพื่อพัฒนาบริเวณพื้นที่ กอสรางอาคารอเนก 680,000 อาคารอเนก พัฒนาบริเวณพื้นที่ กองชาง

อเนกประสงคกลางน้ํา เทศบาลตําบลเฝาไร ประสงคกลางน้ํา ประสงค เทศบาลตําบล ทต.เฝาไร

ใหเกิดความสวยงาม เทศบาลตําบลเฝาไร 1 แหง เฝาไรใหเกิดความ

ประทับใจตอผูมา สวยงาม เกิดความ

ติดตอราชการ ประทับใจตอผู

มาติดตอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ. 02
101

101

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการกอสรางอาคาร เพื่อใหมีสถานที่ กอสรางอาคาร 690,000 อาคารอเนก เทศบาลตําบล กองชาง

อเนกประสงค ในการจัดเก็บวัสดุ อเนกประสงค ประสงค เฝาไร มีสถานที่ ทต.เฝาไร

อุปกรณของเทศบาล 1 แหง ในการจัดเก็บวัสดุ

อุปกรณที่เพียงพอ

และเปนระเบียบ

โครงการกอสราง เพื่อใหมีสถานที่จอดรถ กอสรางโรงจอดรถ 600,000 600,000 โรงจอดรถ เทศบาลตําบล กองชาง

โรงจอดรถ ใหกับเจาหนาที่และ 1 แหง เฝาไร มีสถานที่ ทต.เฝาไร

ผูมาติดตอราชการ จอดรถที่เพียงพอ

มีสถานที่จอดรถที่ ใหกับเจาหนาที่

เพียงพอ และประชาชน

ผูมาติดตอราชการ

โครงการกอสรางหองน้ํา เพื่อใหมีหองน้ํา กอสรางหองน้ํา 500,000 500,000 หองน้ํา เทศบาลตําบล กองชาง

ตลาดสดเทศบาล รองรับประชาชน ทั่วไป ตลาดสดเทศบาล ตลาดสด เฝาไร มีหองน้ํา ทต.เฝาไร

ตําบลเฝาไร พอคา แมคา ในตลาด ตําบลเฝาไร เทศบาล รองรับประชาชน

ที่มาใชบริการตลาดสด  1 แหง พอคา แมคา

เทศบาลตําบลเฝาไร ในตลาดที่มาใช

บริการตลาดสด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ. 02
102

102

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการตอเติมปรับปรุง เพื่อใหมีอาคาร ตอเติมปรับปรุง 600,000 อาคาร มีสํานักงานที่ กองชาง

อาคารสํานักงาน สํานักงานที่เพียงพอ อาคารสํานักงาน สํานักงาน เพียงพอตอการ ทต.เฝาไร

ตอการปฏิบัติงานของ เทศบาลตําบลเฝาไร ไดรับการ ปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่และ ปรับปรุง เจาหนาที่และ

ประชาชนผูมาติดตอ ตอเติม ประชาชนผูมา

ราชการ เกิดความ 1 แหง ติดตอราชการ

ประทับใจ เกิดความประทับใจ

โครงการตอเติมปรับปรุง เพื่อใหมีอาคาร ตอเติมปรับปรุง 680,000 ตอเติม เทศบาลตําบล กองชาง

อาคารสํานักงาน สํานักงานที่เพียงพอ อาคารสํานักงาน ปรับปรุง เฝาไร มีสถานที่ ทต.เฝาไร

อปพร. ตอการปฏิบัติงานของ อปพร. อาคาร ที่เพียงพอ

เจาหนาที่และ สํานักงาน

ประชาชนผูมาติดตอ อปพร.

ราชการ เกิดความ 1 แหง

ประทับใจ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ. 02
103

103

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการปรับปรุง เพื่อใหเปนสถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศน 700,000 ปรับปรุง เทศบาลตําบล กองชาง

ภูมิทัศนรอบหนอง พักผอน ที่สวยงาม รอบหนองฝายบาน ภูมิทัศน เฝาไรมีสถานที่ ทต.เฝาไร

ฝายบานใหเปน เกิดความประทับใจ รอบหนอง พักผอนหยอนใจ

สาธารณะประโยชน กับผูเดินทางไปมา ฝายบาน ที่สวยงาม

และประชาชนที่มา

ออกกําลังกาย

โครงการตอเติมปรับปรุง เพื่อใหตลาดเทศบาล ปรับปรุงตลาดสด 890,000 ปรับปรุง มีตลาดสดที่ถูก กองชาง

ตลาดสดเทศบาล ตําบลเฝาไร เปนไปตาม เทศบาลตําบลเฝาไร ตลาดสด สุขลักษณะ ทต.เฝาไร

ตําบลเฝาไร มาตรฐาน ใหถูก เพียงพอตอ

ถูกสุขลักษณะตลาด สุขลักษณะ ประชาชนที่มา

และสถานที่เพียงพอตอ ใชบริการ

ประชาชนที่มาใชบริการ

รวม    105  โครงการ 11,510,000 9,310,000 10,860,000 9,600,000 10,460,000 

104 

105 



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ. 02
104

104

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

โครงการขุดลอก เพื่อใหมีน้ําเพียงพอ กวาง 8 เมตร 650,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ํา กองชาง

ลําหวยโปรง จากฝาย สําหรับใชในการ ยาว 500 เมตร มีน้ําใช เพียงพอสําหรับใช ทต.เฝาไร

นายนะนงค พรมวงศ ทําการเกษตร ในชวง (ตามแบบแปลน ทต.เฝาไร) ทําการ ทําการเกษตร 

ถึง สะพานหวยโปรง ฤดูแลง เกษตร ในชวง ฤดูแลง

บานวังชมภู หมูที่ 8 รอยละ 90

รวม         1 โครงการ 650,000 

1    

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  4  พัฒนาคน ชุมชน  สังคม และสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ

1. ยุทธศาสตร  พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ )

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ.02
105

105

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยว และการบริการมุงสูประชาคมอาเซียน

                                           ๔  พัฒนาคน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม ใหเปนเมืองนาอยู

ช. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่  2  การสงเสริมการกีฬา การทองเที่ยวและการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

2. ยุทธศาสตร   สงเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การทองเที่ยว  กีฬาและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการสนับสนุนคาใชจาย  - เปนคาอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย 1,750,000  1,850,000  1,890,000  1,950,000  2,000,000   - จํานวนเด็กที่ไดรับ เด็กไดรับอาหาร กองการศึกษา

สนับสนุนสถานศึกษา ศพด.บานวังชมภ/ูหนองยาง มีอาหารกลางวัน อาหารกลางวัน กลางวัน

ศพด.บุบผาราม/ศพด.วัดปาธรรมคุณ  มีวัสดุการศึกษา

 - คาวัสดุการศึกษา สื่อการ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  -ศูนยมีอุปกรณสื่อ มีอุปกรณ

เรียนและเครื่องเลนพัฒนา การเรียนการสอนพรอม พรอมในการ

การพัฒนาการเด็ก ศพด.บาน พัฒนาการทั้ง 4 ดาน

วังชมภู ศพด.ชุมชนหนองยาง

 -คาใชจายในการ เพื่อพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/

พัฒนาครู ผูดูแลเด็กเล็ก

ผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กเล็ก

โครงการสนับสนุนคาใชจายใน เพื่อใหเด็กไดรับการสนับสนุน บุคลากรทางการศึกษา 250,000     250,000     250,000     250,000     250,000     จํานวนกิจกรรม/โครงการ บุคลากรทางการศึกษา กองการศึกษา

การจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็ก สงเสริมใหไดรับโอกาส ไดรับประสบการณ ที่ดําเนินการตาม ไดความรูและประสบการณ

เล็ก (คาอุปกรณการเรียน ทางการศึกษา รายละเอียดโครงการ และนํามาใชใหเกิด

คาเครื่องแบบนักเรียน คาหนังสือ ประโยชนได

เรียน คากิจกรรมพัฒนาเรียนรู

โครงการอาหารกลางวัน เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวัน 5 โรง 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 จํานวนกิจกรรม/โครงการ เด็กนักเรียนไดรับ กองการศึกษา

ใหแกโรงเรียน สพฐ. ที่ดําเนินการตาม อาหารกลางวันเพียงพอ

ในพื้นที่ตําบลเฝาไร รายละเอียดโครงการ ครบทุก 5 หมู

3 

1 

2 

 2.๑ แผนงาน การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ )

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ.02
106

106

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อใหเด็กนักเรียนโรงเรียน สพฐ. 5 โรง 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,300,000 2,300,000 จํานวนกิจกรรม/โครงการ เด็กนักเรียนในพื้นที่ กองการศึกษา

และ ศพด.ในพื้นที่ตําบลเฝาไร 4 ศูนย ที่ดําเนินการตาม ไดรับอาหารเสริม(นม)

ไดรับอาหารเสริม(นม) รายละเอียดโครงการ มีสุขภาพที่แข็งแรง

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เพื่อสงเสริมใหนักเรียน เด็กและเยาวชน 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       จํานวนเด็กและ เด็กนักเรียนไดแสดง กองการศึกษา

เขารวมกิจกรรมและ ในเขตพื้นที่ตําบลเฝาไร เยาวชนที่เขารวม ออกกลาคิดกลาทํา

กลาแสดงออก โครงการ กิจกรรมเกิดความภูมิใจ

โครงการแขงขันกิจกรรมทักษะ เพื่อใหนักเรียน ศพด. 4 ศูนย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนเด็กและ นักเรียนมีความรูและพรอม กองการศึกษา

ทางวิชาการของเด็กปฐมวัย มีความพรอมในการ เด็กประถมวัย 6 โรง เยาวชนที่เขารวม ในการสอบแขงขันเขาเรียนตอ

ในเขตตําบลเฝาไร สอบแขงขัน โครงการ

โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ เพื่อพัฒนาครู ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กเล็ก 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 จํานวนครูที่เขารวม ครูผูดูแลเด็ก/ กองการศึกษา

ผูดูแลเด็กเล็ก ผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กเล็ก จํานวน 12 คน โครงการพัฒนา ผูดูแลเด็กเล็ก

 มีความเขาในบทบาท

 หนาที่ในการสอน

 ของตนเอง

โครงการศึกษาดูงาน เพื่อเสริมประสบการณให ครู/ครูผูดูแลเด็ก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครูและบุคลากร บุคลากรทางการศึกษา กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบ กับบุคลากรทางการศึกษา /ผูดูแลเด็กเล็ก ทางการศึกษาที่เขารวม ไดรับความรู ทําให

และบุคลากรทางการศึกษา โครงการ สามารถนํากลับมา

พัฒนาศูนยตนเองได

โครงการปจฉิมนิเทศและ เพื่อสงเสริมใหเด็กนักเรียน เด็กนักเรียน และผูปครอง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวนเด็กนักเรียนและ บุคลากรทางการศึกษา กองการศึกษา

มอบอนุบัตรเด็กปฐมวัย และผูปกครองเห็นความ ที่เขารับการปจฉิมและ ผูปกครองที่เขารวม ไดรับความรู ทําให

สําคัญของการจัดการศึกษา รับมอบอนุบัตร โครงการ สามารถนํากลับมา

ปฐมวัย พัฒนาศูนยตนเองได

9 

4 

5 

6 

7 

8 



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ )

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ.02
107

107

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการสงเสริม เพื่อดําเนินการสราง สรางสนามเด็กเลน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัยมี กองการ

การเรียนรูเด็ก สนามเด็กเลนสราง ในพื้นที่ ศูนยพัฒนา ในทองถิ่น มี สุขภาพรางกาย ศึกษา

ปฐมวัย ทองถิ่นไทย ปญญา เพื่อสงเสริม เด็กเล็ก ในเขตเทศบาล พัฒนาการ ที่สมบูรณ

ผานการเลน เด็กปฐมวัยในทองถิ่น ตําบลเฝาไร สมบูรณตามวัย แข็งแรง

มีพัฒนาการสมบูรณ  ครบทั้ง ตามวัย

ตามวัยผานการเลน 4 ดาน รางกาย

สนามเด็กเลนสราง อารมณ สังคม

ปญญา สติปญญา

รวม           10  โครงการ 8,694,000 8,794,000 8,834,000 8,994,000 9,044,000 

10



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ )

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ.02

1๐๘

1๐๘

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยว และการบริการมุงสูประชาคมอาเซียน

๔  พัฒนาคน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม ใหเปนเมืองนาอยู

ช. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่  2  การสงเสริมการกีฬา การทองเที่ยวและการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

2. ยุทธศาสตร การสงเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การทองเที่ยว กีฬาและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการอบรมคุณธรรม เพื่อใหเด็ก เยาวชนและ หมูบานเขารวม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขารวม ประชาชนเขาใจ กองการศึกษา

จริยธรรมประจําตําบล ประชาชนมีความเขาใจ โครงการ 17 หมูบาน โครงการ หลักธรรม และมีเครื่อง

เฝาไร หลักธรรม จริยธรรมและนํา ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน

โครงการจัดงานประเพณี เพื่อใหประชาชน หมูบานเขารวม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนหมูบาน ประชาชนอนุรักษ กองการศึกษา

ลอยกระทง อนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม โครงการ  17 หมูบาน ที่เขารวมโครงการ สืบสานประเพณี

ประเพณีอันดีงาม หรือกิจกรรม ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

โครงการจัดงานประเพณี เพื่อใหเยาวชน ประชาชน หมูบานเขารวม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนหมูบาน ประชาชนอนุรักษ กองการศึกษา

วันสงกรานต อนุรักษ สืบสาน วัฒนธรรม โครงการ  17 หมูบาน ที่เขารวมโครงการ สืบสานประเพณี
หรือกิจกรรม ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

โครงการจัดงานประเพณี เพื่อใหประชาชน หมูบานเขารวม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนหมูบาน ประชาชนอนุรักษ กองการศึกษา
บุญบังไฟ อนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม โครงการ 17 หมูบาน ทีเขารวมโครงการ สืบสานประเพณี

อันดีงามสืบไป หรือกิจกรรม ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

โครงการสงเสริมเทศกาล เพื่อใหประชาชนอนุรักษ หมูบานเขารวม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผูนําชุมชน ประชาชนไดมี กองการศึกษา

ดอกจานบานมหัสจรรยหุน ประเพณีวัฒนธรรมและ โครงการ ประชาชนทั่วไป สวนรวมในการจัดงาน

จักสานไมไผยักษอนุรักษ ภูมิปญญาทองถิ่น ทั้ง 17 หมูบาน เขารวมโครงการ อนุรักษประเพณีทองถิ่น

บุญคูณลาน สืบสานผาไหม ไมนอยกวา

ไหวพระธาตุรวงขาวเจดีย รอยละ 90

อําเภอเฝาไร

1      

2      

4      

3      

5      

 2.2 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันนทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
งบประมาณและที่ผานมา



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ )

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ.02

1๐๙

1๐๙

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
งบประมาณและที่ผานมา

โครงการจัดงานประเพณี เพื่อใหเด็ก เยาวชนและ หมูบานเขารวม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนหมูบาน ประชาชนไดมีสวนรวม กองการศึกษา

แหเทียนเขาพรรษา ประชาชน เขารวมสืบสาน โครงการ 17 หมูบาน ที่เขารวมโครงการ ในการอนุรักษ

ประเพณี หรือกิจกกรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีในทองถิน

โครงการแขงขันกีฬาเทศบาล เพื่อใหเกิดความสัมพันธ พนักงาน ลูกจาง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนพนักงาน พนักงานลูกจาง กองการศึกษา

สัมพันธตานยาเสพติด สมานฉันท ในหนวยงาน เทศบาลทุกคน ลูกจางทุกคน เกิดความสัมพันธ

ทองถิ่น ที่เขารวมโครงการ สมานฉันท ในหนวยงาน
ทองถิน

โครงการแขงขันกีฬา เพื่อใหหนวยงานทองถิ่น พนักงานในพื้นที่อําเภอ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขารวม เพื่อรณรงคใหพนักงาน กองการศึกษา

ทองถิ่นสัมพันธ เกิดความสามัคคี เฝาไร/ประชาชน ตําบล โครงการ ทองถิ่นเกิดความสามัคคี

ในเขตอําเภอเฝาไร ระหวางองคกร เฝาไร ระหวางองคกร

โครงการแขงขันกีฬา เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน สงเสริมใหเด็ก เยาวชน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนนักเรียน สงเสริมให เด็ก เยาวชน กองการศึกษา

เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป และประชาชนทั่วไป ที่เขารวมโครงการ และประชาชนมี

และประชาชนในเขต แข็งแรง มีน้ําใจนักกีฬา มีสุขภาพรางกายที่แข็ง- หรือกิจกรรม ความสามัคคี

ตําบลเฝาไร สามัคคีกัน สุขภาพดี แรง รูแพ รูชนะ รูอภัย มีน้ําใจนักกีฬา

โครงการแขงขันกีฬาเด็ก เพื่อสงเสริมใหเด็ก โรงเรียนในเขตพื้นที่ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนเด็ก เด็กมีน้ําใจนักกีฬา กองการศึกษา

ปฐมวัยในเขตตําบลเฝาไร มีน้ําใจเปนนักกีฬา ตําบลเฝาไร ปฐมวัยที่เขา มีความสามัคคี

 มีความสามัคคี รวมโครงการ รูแพ รูชน รูอภัย

รูแพ รูชน รูอภัย

โครงการสงนักกีฬาเขารวม เพื่อสงเสริมและพัฒนา สงนักกีฬาเขา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 นักกีฬามีทักษะ นักกีฬาไดรับการสงเสริม กองการศึกษา

แขงขันระดับตําบล อําเภอ นักกีฬาใหมีทักษะและ รวมแขงขัน ในการเลน และพัฒนา

และระดับจังหวัด ประสบการณ ระดับตําบล อําเภอ เพิ่มมากขึ้น ใหมีทักษะและ

และระดับจังหวัด ประสบการณ

รวม 11 โครงการ 1,140,000 1,140,000 1,140,000 1,140,000 1,140,000 

10   

11   

7      

9      

6      

8      



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ )

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ.02
110

110

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยว และการบริการมุงสูประชาคมอาเซียน

๔  พัฒนาคน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม ใหเปนเมืองนาอยู

ช. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่  2  การสงเสริมการกีฬา การทองเที่ยวและการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

3. ยุทธศาสตร  พัฒนาการเกษตร ใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

3.๑ แผนงาน การเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช เพื่ออนุรักษและใช สํารวจทรัพยากรกายภาพ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 พื้นที่ตําบลเฝาไร อนุรักษและใชประโยชน กอง

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประโยชนจากทรัพยากร ชีวภาพและทรัพยากร 17 หมูบาน ที่ไดรับ จากทรัพยากรอยาง สาธารณสุข

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อยางพืชอยางยั่งยืน วัฒนธรรมและภูมิปญญา การอนุรักษและใช ยั่งยืน

สยามบรมราชกุมาร (อพ.สธ.) รวบรวมพันธุผักพื้นเมือง ประโยชนอยางยั่งยืน

(เดิมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) และผักพื้นบาน 17 หมูบาน

โครงการพื้นที่วางสรางอาหาร สงเสริมการทําปุยหมักที่ได จํานวนครัวเรือน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนครัวเรือน ประชาชนนําปุยหมัก กอง

ตามแนวทางหลักปรัชญาของ จากขยะอินทรียมาใชกับ ในพื้นที่ตําบลเฝาไร ที่เขารวมโครงการ ที่ไดจากขยะอินทรีย สาธารณสุข

เศรษฐกิจพอเพียง แปลงผักหรือผักริมรั้วใน 17 โครงการ มาใชกับแปลงผักของ

(เดิมจุลินทรียเพื่อสิ่งแวดลอม) ครัวเรือน และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ครัวเรือน

โครงการฝกอบรมแกไขปญหา เพื่อใหเกษตรกรไดศึกษา ประชาชนในพื้นที่ตําบล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนหมูบาน เกษตรกรสามารถแกไข กอง

ภาวะดินเค็ม ดินเปรี้ยว เรียนรูวิธีการแกไขปญหา เฝาไร 17 หมูบาน ที่เขารวมโครงการ ปญหาดินเสียไดอยางมี สวัสดิการ

ดินเปนกรด และหลักการการแกไข ประสิทธิภาพ สังคม

ปญหาดินไดอยางถูกตอง

รวม 3  โครงการ 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000

3

โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

1

2    

ที่

งบประมาณและที่ผานมา



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ )

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ.02
11๑

11๑

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยว และการบริการมุงสูประชาคมอาเซียน

ช. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การสงเสริมการกีฬา การทองเที่ยวและการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

3. ยุทธศาสตร  พัฒนาการเกษตร ใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

3.2 แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการพัฒนาและ เพื่อพัฒนาและ มีการบริหารจัดการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 หลุมฝงกลบ พัฒนาและ กอง

ปรับปรุงหลุมฝงกลบ ปรับปรุงหลุม หลุมฝงกลบขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอย ปรับปรุงหลุม สาธารณสุข

ขยะมูลฝอยตาม ฝงกลบขยะ ที่ถูกตองตามหลัก ที่มีมาตรฐาน ฝงกลบขยะ

หลักสุขาภิบาล มูลฝอยตาม สุขาภิบาล ถูกตองตาม มูลฝอยตาม

หลักสุขาภิบาล หลักสุขา หลักสุขาภิบาล

ภิบาล

โครงการอบรมการทําระบบ เพื่อรณรงค ระบบบําบัด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สถาน เปนการรณรงค กอง

บําบัดน้ําเสียเบื้องตน ประชาสัมพันธ น้ําเสีย ประกอบการ ประชาสัมพันธ สาธารณสุข

ดวยถังดักไขมันใน และสรางระบบ มีการติดตึ้ง และสรางระบบ

สถานประกอบการ บําบัดน้ําเสีย ถังดักไขมัน บําบัดน้ําเสีย

เบื้องตน เบื้องตนดวย

ดวยถังดัง ถังดังไขมัน

ไขมันใน ในสถาน

สถานประกอบการ ประกอบการ

๔  พัฒนาคน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม ใหเปนเมืองนาอยู

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1

2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ )

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ.02
11๒

11๒

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อรณรงค จัดการขยะ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ไดมีการจัดการ เปนการรณรงค กอง

ตนทางตามหลัการ 3Rs ประชาสัมพันธ มูลฝอย ตนทาง ขยะมูลฝอย ประชาสัมพันธ สาธารณสุข

และจัดขยะ ตนทางตาม และจัดขยะมูล

มูลฝอยตนทาง หลัก 3Rs ฝอยตนทาง

ตามหลัการ 3Rs จํานวน 17 ตามหลัก 3Rs

หมูบาน

โครงการอบรมอาสาสมัคร เพื่อชวยเหลืองานดาน ประชาชนที่มีจิตอาสาสมัคร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการบริหารจัดการ ประชาชนไดประพฤติ กอง

ทองถิ่นรักโลก (อถล.) การจัดการสิ่งปฏิกูลและ ในพื้นที่ตําบลเฝาไร สิ่งปฏิกูลและมูล ตนเปนแบบอยางใน สาธารณสุข

มูลฝอย การปองกัน และ จํานวน 17 หมูบาน ฝอยไดอยางถูกวิธี การจัดการสิ่งปฏิกูล

รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ลดลงรอยละ 70 และมูลฝอย

และสิ่งแวดลอม

รวม 4 โครงการ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 

4

3



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ.02
1๑๓

1๑๓

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่    3 เสริมสรางความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข

๔ พัฒนาคน ชุมชน และสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การสรางโอกาสใหกับประชาชนเพื่อลดการเหลื่อมล้ํา และเพิ่มความมั่นคงในชีวิต

4.ยุทธศาสตร  พัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหแขมแข็ง

4.1 แผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการจัดงานราชพิธี เพื่อจัดงานราชพิธี ประชาชนและ 20,000    20,000    20,000    20,000     20,000     ประชาชน ประชาชนและ

รัฐพิธีเพื่อเทิดพระเกียรติ รัฐพิธี รวมแสดงออก หนวยงานไดรวมพลัง ในพื้นที่ตําบล หนวยงานสถาบัน

สถาบัน ถึงความจงรักภักดีตอ เทิดพระเกียรติสถาบัน เฝาไรไดรวม พระมหากษัตริย

พระมหากษัตริย สถาบันพระมหากษัตริย พระมหากษัตริย แสดงออกถึง ไดรวมพลังเทิด

ความจงรัก พระเกียรติ

ภักดี สถาบัน

พระมหากษัตริย

โครงการเทิดทูนและ เพื่อเปนการรวมแสดง ประชาชนและ 20,000    20,000    20,000    20,000     20,000     ประชาชนใน ประชาชนและ

พิทักษดํารงไวซึ่งสถาบัน ออกถึงความจงรักภักดี หนวยงานไดรวมพลัง พื้นที่ตําบล หนวยงานไดรวม

พระมหากษัตริย ตอสถาบันพระมหา เทิดพระเกียรติ เฝาไรไดรวม พลังเทิด

โครงการเทิดทูน กษัตริย สถาบัน แสดงออก พระเกียรติสถาบัน

และพิทักษ พระมหากษัตริย ถึงความ พระมหากษัตริย

ดํารงไวซึ่งสถาบัน จงรักภักดี

พระมหากษัตริย

รวม 2  โครงการ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1     

2     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ )

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ.02
114

114

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่    3 เสริมสรางความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข

๔ พัฒนาคน ชุมชน และสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การสรางโอกาสใหกับประชาชนเพื่อลดการเหลื่อมล้ํา และเพิ่มความมั่นคงในชีวิต

4.ยุทธศาสตร  พัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหแขมแข็ง

4.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการฝกซอมแผน เพื่อใหประชาชนมีความรู เจาหนาที่ประจําศูนย 30,000        30,000        30,000        30,000        30,000      จํานวนผูเขา ประชาชนมีความรู สํานักปลัด

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ความเขาใจและมีสวนรวม และประชาชนทั่วไป รวมอบรมมีความรู ความเขาใจและมี งานปองกันฯ

ในสถานที่ราชการและชุมชน ถึงขั้นตอนการ จํานวน 50 คน ความเขาใจ สวนรวมถึงขั้น

ปฏิบัติของเจาหนาที่ในการ รอยละ 100 ตอนการปองกัน

ปองกันและระงับอัคคีภัย และระงับอัคคีภัย

โครงการติดตั้งจุดจายน้ํา เพื่อชวยในการระงับเหตุ บริการน้ําในเขต 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000    ประชาชนไดรับ ลดเวลาในการ สํานักปลัด

ดับเพลิงในเขตเทศบาล อัคคีภัยในจุดที่มีความเสี่ยง พื้นที่ ตําบลเฝาไร ความพึงพอใจ ระงับเหตุอัคคีภัย งานปองกันฯ

ตําบลเฝาไร ไดอยางทันทวงที รอยละ 95 ลดความสูญเสียจาก

การเกิดอัคคีภัย

โครงการอาสาสมัครปองกันภัย เพื่อรวมพัฒนาหมูบานชุมชน  อปพร.ในเขตพื้นที่ 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000      ประชาชน ในพื้นที่ อปพร.ในพื้นที่ สํานักปลัด

ฝายพลเรือน (อปพร.) เฝาไร ทําความสะอาดสถานที่ ตําบลเฝาไร มีความพึงพอใจ ไดรวมพัฒนาหมูบาน (งานเทศกิจ)

รวมใจพัฒนา สาธารณะประโยชน เชน วัด จํานวน 70 คน รอยละ 90 ชุมชนของตนเอง

โรงเรียน หนองสาธารณะฯลฯ เกิดความสามัคคี

ในหมูบาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

2      

1      

โครงการ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ วัตถุประสงค

3      



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ )

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ.02
115

115

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับโครงการ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ วัตถุประสงค

โครงการวันสถาปนา เพื่อสรางความตระหนักใน เจาหนาที่ประจําศูนย 20,000        20,000        20,000        20,000        20,000      เจาหนาที่ประจําศูน เจาหนาที่ประจํา สํานักปลัด

อาสาสมัครปองกันภัยฝาย บทบาทของสมาชิก อปพร. และ อปพร. และ อปพร. เขารวม ศูนยและสมาชิก งานปองกัน

พลเรือน (อปพร.) ตลอดจนประชาสัมพันธ ตําบลเฝาไร โครงการรอยละ 95 อปพร.ไดรับความรู

ภารกิจของ อปพร. ใหเปน ประสบการณ

ที่รูจักแกประชาชนทั่วไป จากการ

และสงเสริมให อปพร. จัดนิทรรศการการ

เปนหนวยงานที่เขมแข็ง รับฟงสารและคําให

ไดรับการยอมรับและ โอวาทและรับมอบ

พรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ นโยบายของผูบังคับ

อยางตอเนื่องและมี บัญชา

ประสิทธิภาพ

โครงการเทศกิจ School care เพื่อใหการจราจรบริเวรหนา นักเรียนและประชาชน 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000      ลดปญหาการเกิด นักเรียน ประชาชน สํานักปลัด

โรงเรียนในพื้นที่เทศบาล ที่เดินทางสัญจรไปมา อุบัติเหตุกับนักเรียน ไดรับความสะดวก (งานเทศกิจ)

ตําบลเฝาไร สะดวก ในเขตเทศบาลตําบล ที่ขามถนนและ และปลอดภัย

ปลอดภัย ลดปญหาการเกิด เฝาไร ประชาชนที่เดินทาง

อุบัติเหตุ ไดรอยละ 90

โครงการเทศกิจเพื่อนชุมชน เพื่อใหประชาชนที่อาศัยอยู นักเรียนและประชาชน 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000      ประชาชนมีความ นักเรียน ประชาชน สํานักปลัด

ในชุมชนพื้นที่ตําบลเฝาไร ในพื้นที่ตําบลเฝาไร พึงพอใจในการ ในชุมชน มีความ (งานเทศกิจ)

มีความปลอดภัยในชีวิต ปฏิบัติหนาที่ ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน รอยละ 95 และทรัพยสิน

5 

6 

4      



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ )

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ.02
116

116

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับโครงการ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ วัตถุประสงค

โครงการบริการประชาชน เพื่อรักษาความปลอดภัย ประชาชน แมคา 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000      ประชาชน แมคา ประชาชนมีความ สํานักปลัด

เพื่อรักษาความสงบเรียบรอย ในชีวิตและทรัพยสิน ในเขตเทศบาลตําบล มีความพึงพอใจ เปนอยูที่ดี (งานเทศกิจ)

ของประชาชน เฝาไร รอยละ 95 ตลาดสดเทศบาล

และอํานวยความสะดวก มีความเปนระเบียบ

ในดานการจราจร เรียบรอย

โครงการเทศกิจอาสาพานอง เพื่ออํานวยความสะดวก นักเรียนและผูปกครอง 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000      ประชาชน แมคา นักเรียนและ สํานักปลัด

ขามถนน ใหกับนักเรียน ผูปกครอง บุคลากรในโรงเรียน มีความพึงพอใจ ผูปกครอง (งานเทศกิจ)

บุคลากรในโรงเรียน ที่เดินทางสัญจรไปมา รอยละ 95 บุคลากรในโรงเรียน

ในการเดินทางขามถนน ที่เดินทางสัญจรไปมา

ใหปลอดภัย เกิดความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน

โครงการจัดระเบียบ เพื่อดําเนินการจัดระเบียบ จัดระเบียบหาบเร 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000      แมคา ประชาชน ทําใหทางเทาในเขต สํานักปลัด

หาบเร แผงลอย บนทางเทา ตามถนน แผงลอยในเขต ในเขตเทศบาลตําบล พื้นที่เทศบาลตําบล (งานเทศกิจ)

สายตางในเขตพื้นที่ เทศบาลตําบลเฝาไร เฝาไร มีความพึงพอใจ เฝาไร มีความเปน

เทศบาลตําบลเฝาไร รอยละ 90 ระเบียบเรียบรอย

ประชาสัมพันธแนวทางการ

ปฏิบัติตาม พรบ.รักษา

ความสะอาดฯ พ.ศ.2535

7      

8      

9      



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ )

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ.02
117

117

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับโครงการ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ วัตถุประสงค

โครงการสายตรวจเทศกิจ เพื่อดูแลความปลอดภัยใน จัดระเบียบหาบเร 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000      แมคา ประชาชน ทําใหทางเทาในเขต สํานักปลัด

เพื่อชุมชนเฝาไร ชีวิตและทรัพยสิน แผงลอยในเขต ในเขตเทศบาลตําบล พื้นที่เทศบาลตําบล (งานเทศกิจ)

ของประชาชนในชุมชน เทศบาลตําบลเฝาไร เฝาไร มีความพึงพอใจ เฝาไร มีความเปน

รอยละ 90 ระเบียบเรียบรอย

รวม 10  โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

10    



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร  จังหวัดหนองคาย

ผ.02
1๑๘

1๑๘

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่    3 เสริมสรางความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข

๔ พัฒนาคน ชุมชน และสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การสรางโอกาสใหกับประชาชนเพื่อลดการเหลื่อมล้ํา และเพิ่มความมั่นคงในชีวิต

4.ยุทธศาสตร  พัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหแขมแข็ง

4.3 แผนงาน สาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 โครงการชุมชนนาอยู เพื่อพัฒนาชุมชนหมูบาน ชุมชนเฝาไรมีความ 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       ชุมชนในพื้นที่ตําบล ชุมชนเฝาไรมีความ กองสาธาฯ

เฝาไรนามอง ในพื้นที่ตําบลเฝาไร สะอาดเปนระเบียบ เฝาไร 17 หมูไดรับ สะอาดเปนระเบียบ

ใหนาอยู นาอยูอาศัย การพัฒนา

โครงการเฝาระวังและควบคุม เพื่อรณรงคปองกันและ เฝาระวังและควบคุม 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       จํานวนประชาชน สามารถปองกันและ กองสาธาฯ

โรคระบาดประจําถิ่น (โรคตาแดง ควบคุมโรคระบาด โรคระบาดประจําถิ่น ที่เสี่ยงตอการปวย เฝาระวังโรคระบาด

โรคไขเลือดออก โรคมือเทาปาก ประจําถิ่นในพื้นที่ ในพื้นที่ตําบลเฝาไร ดวยโรคระบาด ประจําถิ่น ในพื้นที่

โรคฉี่หนู โรคอุจจาระรวง ตําบลเฝาไร ประจําถิ่น ตําบลเฝาไร

โรคไขหวัดใหญ)

โครงการควบคุมและปองกัน เพื่อปองกันและกําจัด สามารถควบคุมและ 60,000       60,000       60,000       60,000       60,000       บริการฉีดวัคซีน พื้นที่ตําบลเฝาไร กองสาธาฯ

โรคพิษสุนัขบา โรคพิษสุนัขบาในพื้นที่ ปองกันโรคพิษสุนัขบา ปองกันโรคพิษ ปลอดจากโรคพิษ

17 หมูบาน และลด สุนัขบาใหกับสัตว สุนัขบา

จํานวนสัตวที่เปนโรค เลี้ยง สุนัขและแมว

พิษสุนัขบาน

โครงการปองกันเฝาระวังและ เพื่อเฝาระวังและปองกัน เฝาระวังและปองกัน 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       จํานวนผูปวย สามารถปองกันและ กองสาธาฯ

ปองกันโรคไขเลือดออก โรคไขเลือดออกในชุมชน โรคไขเลือดออกใน ดวยโรคไขเลือดออก ควบคุมโรคไขเลือด

ชุมชน ลดลง

ผลที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

1      

4

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

2
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร  จังหวัดหนองคาย

ผ.02
1๑๙

1๑๙

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

โครงการกําจัดลูกน้ําและ เพื่อกําจัดลูกน้ําและ ลดจํานวนแหลง 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       จํานวนลูกน้ําและ ประชาชนปลอดภัย กองสาธาฯ

แหลงเพาะพันธยุงลาย แหลงเพาะพันธุยุงลาย เพาะพันธยุงลาย แหลงเพาะพันธุ จากโรคไขเลือดออก

ยุงลายในหมูบาน

ลดลง

โครงการเฝาระวังและปองกัน เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุ พื้นที่เทศบาลตําบลเฝาไร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนวนผูมี สามารถปองกัน

การแพรระบาดของโรคติดตอ อุปกรณ น้ํายาฆาเชื้อ 17  หมูบาน อัตราเสี่ยงตอโรค และควบคุมโรคได กองสาธาฯ

ลดลง

โครงการตลาดสดนาซื้อ เพื่อปรับปรุงตลาดสด ตลาดสดเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนประชาชน มีประชาชน เขามา กองสาธาฯ

เทศบาลตําบลเฝาไร ตําบลเฝาไร นาซื้อ ที่มาใชบริการ ใชบริการ ซื้อสินคา

ใหสะอาด นาซื้อ ตลาดสด มากขึ้น

โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ผูประกอบการ 50,000 50,000       50,000       50,000       50,000       จํานวน ผูประกอบการ กอง

ผูประกอบการกิจการรานอาหาร ผูประกอบการราน ในพื้นที่ตําบลเฝาไร ผูเขารับ รานอาหารมีความรู สาธารณสุข

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ อาหารตามเทศ จํานวน 17 หมุบาน การอบรม และศักยภาพตาม

บัญญัติเทศบาล เทศบัญญัติตําบล

ตําบลเฝาไร เรื่อง เฝาไร

จําหนายอาหาร

โครงการสงเสริมโภชนาการ เพื่อสงเสริมให ประชาชนมีความรู 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       จํานวนประชาชน ประชาชนมีความรู กองสาธารณสุข

และอาหารปลอดภัยในผูสูง ประชาชนมีความรู ความเขาใจในการ ที่ผานการอบรม ความเขาใจในการ

อายุและประชาชนทั่วไป ความเขาใจในการ รักษาสุขภาพของ รักษาสุขภาพของ

รักษาสุขภาพของตนเอง ตนเอง ตนเองและสามารถ

ดูแลตนเองได

9
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6

7      
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร  จังหวัดหนองคาย

ผ.02
12๐

12๐

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

โครงการสงเสริมสุขภาพ เพื่อใหความรูดาน ลดปญหาการเจ็บปวย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 หญิงตั้งครรภ ลดปญหาการเจ็บปวย กองสาธาฯ

หญิงตั้งครรภหญิงใหนมบุตร โภชนาการสตรีและ ดวยโรคติดตอและการ หญิงใหนมบุตร ดวยโรคติดตอ และ

และเด็กอายุ 0-2 ป เด็กอายุ 0-2 ป เสียชีวิตเนื่องจาก และเด็กอายุ 0-2 ป การเสียชีวิตเนื่องจาก

ขาดสารอาหาร ขาดสารอาหาร

โครงการสงเสริมโภชนาการ เพื่อใหความรูดาน ลดปญหาการเจ็บปวย 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       ครุและนักเรียน เด็กกอนวัยเรียน กองสาธาฯ

ในเด็กกอนวัยเรียน โภชนาการในเด็กกอน เนื่องจากขาดสาร ศพด. และครู ไดรับการสงเสริม

และเด็กวัยเรียน วัยเรียน และเด็กวัยเรียน อาหาร โรงเรียนในพื้นที่ โภชนาการอยาง

ใหแกครู ศพด. และครูใน ถูกวิธี ลดการขาด

โรงเรียนในพื้นที่ สารอาหาร 

อุดหนุนกาชาด เพื่ออุดหนุนกาชาด ประชาชนในเขตพื้นที่ 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       กาชาดไดรับการ ประชาชนในพื้นที่ กองสาธาฯ

จังหวัดหนองคาย ในการ ตําบลเฝาไร อุดหนุนจาก ตําบลเฝาไร ไดรับ

ดําเนินกิจกรรมตางๆ เชน เทศบาล 1 แหง การชวยเหลือ 

บริจาคเลือด บริการอยางทั่วถึง

อุดหนุนสําหรับการ เพื่อใหประชาชน ประชาชน 340,000     340,000     340,000     340,000     340,000     ประชาชนใน ประชาชนไดรับ กองสาธาฯ

ดําเนินงานตามแนว ในพื้นที่เทศบาล ทั่วไปในพื้นที่ หมูบานมี การดูแล

ทางโครงการพระราช ตําบลเฝาไร เทศบาลตําบล ความเปน ดานสาธารณสุข

ดําริ ดานสาธารณสุข มีความเปนอยู เฝาไร อยูดีขึ้น อยางทั่วถึง

หมูบานละ  3 โครงการ ที่ดีขึ้นในดาน  17 หมูบาน ดาน

จํานวนเงิน 20,000 บาท สาธารณสุขที่ดี สาธารณสุข
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร  จังหวัดหนองคาย

ผ.02
12๑

12๑

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

โครงการพัฒนาและปรับปรุง เพื่อพัฒนาและปรับปรุง มีการบริหารจัดการ 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     หลุมฝงกลบมี หลุมขยะมีขนาด กองสาธาฯ

หลุมฝงกลบขยะมูลฝอย หลุมฝงกลบขยะมูลฝอย หลุมฝงกลบขยะ พื้นที่ทิ้งขยะ กวาง สามารถทิ้ง

ตามหลักสุขาภิบาล ตามหลักสุขาภิบาล มูลฝอยที่ถูกตองตาม มากขึ้น ขยะไดเพิ่มมากขึ้น

หลักสุขาภิบาล

โครงการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อเพิ่มจํานวนครัวเรือน นําผลที่ไดจากการ 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       จํานวนครัวเรือน ครัวเรือนตนแบบนําผล กองสาธาฯ

ตนทางตามหลัก 3Rs ในการจัดการตนแบบ คัดแยกขยะในครัวเรือน ตนแบบดานการ ที่ไดจากการคัดแยก

ไปใชประโยชน จัดการขยะถูกตอง ขยะในครัวเรือน

ลดรายจายเพิ่มรายได ไปใชประโยชนลด

ใหตนเองและครอบครัว รายจายเพิ่มรายได

ใหครอบครัว

รวม 15  โครงการ 1,420,000 1,420,000 1,420,000 1,420,000 1,420,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ )

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ.02
1๒๒

1๒๒

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่    3 เสริมสรางความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข

๔ พัฒนาคน ชุมชน และสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การสรางโอกาสใหกับประชาชนเพื่อลดการเหลื่อมล้ํา และเพิ่มความมั่นคงในชีวิต

4.ยุทธศาสตร  พัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหแขมแข็ง

         4.4 แผนงาน สังคมสงเคราะห

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการสงเคราะหผูดอย เพื่อสงเคราะหผูดอย จํานวน 20 ครอบครัว 60,000    60,000    60,000    60,000    60,000    จํานวนผูที่รับการจัดสวัสดิ ประชาชนไดรับความ กองสวัสดิการสังคม

โอกาสทางสังคม โอกาสและครอบครัวยากจน การจากสวนราชการไดรับ ชวยเหลือ ทําใหคุณภาพ

และครอบครัวยากจน ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ความชวยเหลือ รอยละ 100 ชีวิตดีขึ้น

โครงการสงเสริมวัฒนธรรม เพื่อเปนการสงเสริม ผูสูงอายุของ 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    ผูสูงอายุที่เขารวม เปนการสงเสริมวัฒนธรรม กองสวัสดิการสังคม

ไทยใสใจผูสูงอายุ วัฒนธรรมไทยและผูสูงอายุ เทศบาลตําบลเฝาไร กิจกรรมเกิดความ ไทยและผูสูงอายุไดทํา

ไดทํากิจกรรมรวมกัน พึงพอใจ กิจกรรมรวมกัน

รอยละ 90 เกิดความสามัคคีในกลุม

ของผูสูงอายุ

โครงการสงเสริมสนับสนุน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ประชาชนในเขต 30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    ศูนยพัฒนาครอบครัว ศูนยพัฒนาครอบครัว กองสวัสดิการสังคม

ศูนยพัฒนาครอบครัว ของศูนยพัฒนาครอบครัว เทศบาลตําบลเฝาไร ทต.ตําบลเฝาไรไดรับการ เทศบาลตําบลเฝาไร

เทศบาลตําบลเฝาไร เทศบาลตําบลเฝาไร สนับสนุนกิจกรรมตางๆ มีความเขมแข็งมากขึ้น

โครงการสงเสริมสนับสนุน เพื่อสงเสริมใหเด็กและ เด็กและเยาวชนใน 30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    จํานวนเด็กและ เด็กและเยาวชนมีกิจกรรม กองสวัสดิการสังคม

สภาเด็กและเยาวชน เยาวชนไดมีกิจกรรม เขตพื้นที่ตําบลเฝาไร เยาวชนที่เขารวม รวมกัน ไมมั่วสุมยาเสพติด

รวมกัน กิจกรรม ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1

ที่ โครงการ

งบประมาณและที่ผานมา

3      

วัตถุประสงค

2

4      



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ )

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ.02
1๒๓

๑๒๓

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ

งบประมาณและที่ผานมา

วัตถุประสงค

โครงการสงเสริมสนับสนุน เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม คนพิการและผูดูแล 30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    ศูนยพัฒนาคนพิการ ศูนยพัฒนาคนพิการ กองสวัสดิการสังคม

ศูนยบริการคนพิการทั่วไป ตางๆของศูนยบริการ คนพิการ เทศบาลตําบลเฝาไร เทศบาลตําบลเฝาไร

คนพิการทั่วไป เทศบาล ผูมีแนวโนมจะพิการ ไดรับการสนับสนุน มีความเขมแข็งมากขึ้น

ตําบลเฝาไร กิจกรรมตางๆ

โครงการสงเสริมสนับสนุน เพื่อสนับสนุนกิจกรรม เด็กอายุ 0-18 ป 30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    ศูนยคุมครองเด็ก ศูนยคุมครองเด็ก กองสวัสดิการสังคม

ศูนยคุมครองเด็กตําบลเฝาไร ตางๆของศูนยคุมครองเด็ก ในเขตตําบลเฝาไร เทศบาลตําบลเฝาไร เทศบาลตําบลเฝาไร

ตําบลเฝาไร ไดรับการสนับสนุน มีความเขมแข็งมากขึ้น

กิจกรรมตางๆ

โครงการสนับสนุนสงเสริม เพื่อสนับสนุนกิจกรรม เด็กอายุ 0-18 ป 30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    ศูนยคุมครองเด็ก ศูนยคุมครองเด็ก กองสวัสดิการสังคม

ศูนยคุมครองเด็กตําบลเฝาไร ตางๆของศูนยคุมครองเด็ก ในเขตตําบลเฝาไร เทศบาลตําบลเฝาไร เทศบาลตําบลเฝาไร

ตําบลเฝาไร ไดรับการสนับสนุน มีความเขมแข็งมากขึ้น

กิจกรรมตางๆ

โครงการเทศบาลสัญจร เพื่อบริการในดานตางๆของ ประชาชน ผูนําชุมชน 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    ประชาชน ผูนําชุมชน ไดรับทราบปญหาและ กองสวัสดิการสังคม

พบประชาชน เทศบาลและหนวยงานอื่นๆ ที่รวมโครงการ ที่รวมโครงการ ความตองการของประชาชน

และบริการประชาชนนอก จํานวน 250 คน เกิดความพึงพอใจ และยังสามารถนําปญหา

สถานที่พรอมอํานวยความ รอยละ 90 มาปรับปรุงแกไขไดตรงกับ

สะดวกในการมารับบริการ ความตองการของประชาชน

ดานตางๆและพบปะพูดคุย และไดใหการบริการแก

กับประชาชนเพื่อรับทราบ ประชาชนในชุมชนได

ปญหาของชุมชนหมูบานและ อยางทั่วถึง

ใหประชาชนรวมแสดงความคิดเห็น

รวม 8   โครงการ 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 

7      

8      

6      

5      



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ )

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ.02
1๒4

1๒4

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่    3  เสริมสรางความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข

๔ พัฒนาคน ชุมชน และสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การสรางโอกาสใหกับประชาชนเพื่อลดการเหลื่อมล้ํา และเพิ่มความมั่นคงในชีวิต

4.ยุทธศาสตร  พัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหแขมแข็ง

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเปนการพัฒนาความรู ผูบริหาร สมาชิกฯ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 บุคลากร ผูนําชุมชน บุคลากร เทศบาล สํานักปลัด

ใหบุคลากร พนักงานลูกจาง สามารถนํา ตําบลเฝาไร

ในเทศบาลตําบล ความรูมาพัฒนา และผูนําชุมชน

เฝาไร และผูนําชุมชน ตําบลเฝาไร ไดรับการพัฒนา

รอยละ 90 ความรูเพิ่มมากขึ้น

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ เพื่อเปนการพัฒนาความรู ผูบริหาร สมาชิก 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 บุคลากร ผูนําชุมชน บุคลากร เทศบาล สํานักปลัด

ผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น ใหบุคลากร พนักงานลูกจาง สามารถนํา ตําบลเฝาไร

พนักงานเทศบาลและ ในเทศบาลตําบล ความรูมาพัฒนา ไดรับการพัฒนา

พนักงานจาง เฝาไร ตําบลเฝาไร ความรูเพิ่มมากขึ้น

รอยละ 90

โครงการอบรมใหความรู เพื่อเปนการเผยแพรความรู ผูนําชุมชนประชาชน 20,000     20,000      20,000     20,000     20,000     ความรูความเขาใจ ประชาชน สํานักปลัด

"กฎหมายใกลตัว" ทางกฎหมายที่ใกลตัวใหกับ ทั่วไป ในพื้นที่ ผูเขารับการอบรม มีความรู ในเรื่อง งานนิติกร

ประชาชน ลดปญหาการกระทํา ตําบลเฝาไร รอยละ 80 กฎหมายใกลตัว

ผิดกฎหมายของประชาชน จํานวน 60 คน มากขึ้น

ในพื้นที่ตําบลเฝาไร

        4.5  แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

1      

2      

3      

ผลที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ )

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ.02
1๒5

1๒5

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

โครงการประชาคมทบทวน เพื่อใหประชาชนไดรวม สัดสวนประชาคม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนไดรวม ประชาชนได สํานักปลัด

การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น แสดงความคิดเห็นแกไข ระดับตําบล แสดงความคิดเห็น รวมแสดงความคิดเห็น งานวิเคราะหฯ

แกไขปญหา ความตองการ จํานวน 60 คน ในการแกไขปญหา สามารถแกไข

ที่จะพัฒนาทองถิ่น ในหมูบาน ปญหาในหมูบาน

ตนเองใหดีขึ้น รอยละ 100 ไดตรงจุด

โครงการอาสาสมัคร เพื่อสรางเครือขายใหกับ ผูนําชุมชนประชาชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีเครือขาย เทศบาลตําบลเฝาไร สํานักปลัด

ประชาสัมพันธประจําหมูบาน หนวยงานโดยภาคประชาชน ในพื้นที่ตําบลเฝาไร โดยภาคประชาชน มีเครือขายโดยภาค งานประชาสัมพันธ

จํานวน 50 คน ในพื้นทีตําบลเฝาไร ประชาชน ทําให

จํานวน 17 หมูบาน การประชาสัมพันธ

เกิดความรวดเร็ว

โครงการติดตั้งกลอง เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ไดติดตั้งกลอง CCTV 150,000   150,000    150,000   150,000   150,000   ประชาชนสามารถ ประชาชน นักทองเที่ยว สํานักปลัด

วงจรปด CCTV ทรัพยสินของประชาชน ตามจุดเสี่ยง ตรวจสอบขอมูล สามารถ งานปองกันฯ

และสวนราชการ ในหมูบาน ยอนหลังคิดเปน ตรวจสอบขอมูล

และสวนราชการ รอยละ 100 ยอนหลังไดเมื่อเกิดเหตุ

โครงการบูรณาการรวมกับ เพื่อใหเยาวชน ประชาชน เยาวชน ประชาชน 30,000     30,000      30,000     30,000     30,000     ผูเขารวมโครงการ เยาวชน ประชาชน สํานักปลัด

สถานีภูธรเฝาไรและ ไดรับความรูจาก ในเขตเทศบาล จํานวน 60  คน ไดรับความรูจาก งานปองกันฯ

หนวยงานราชการ หนวยงานราชการในเรื่องตางๆ ตําบลเฝาไร หนวยงานราชการ

 ๑๗ หมูบาน ในเรื่องตางๆ

6      

5      

4      

7      



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ )

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ.02
1๒6

1๒6

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

โครงการอบรมศึกษาดูงาน เพื่อใหเจาหนาที่ประจําศูนย เจาหนาที่ประจําศูนย 100,000   100,000    100,000   100,000   100,000   จํานวนผูเขา เจาหนาที่ประจําศูนย สํานักปลัด

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และ อปพร.มีความรูความเขา และ อปพร. รวมอบรมมีความรู และ อปพร.มีความรู งานปองกันฯ

ผูปฏิบัติงานอาสาสมัครปองกัน ใจในบทบาทหนาที่ ภารกิจ จํานวน 60 คน ความเขาใจ ความเขาใจ 

ปองกันภัย ฝายพลเรือนเทศบาล กฎหมายทั่วไปที่ควรรู รอยละ 100  ภารกิจกฎหมาย

ตําบลเฝาไร ทั่วไปที่ควรรู

โครงการฝกอบรมดับเพลิง เพื่อลดอัตราเสี่ยงตอการเกิด บุคลากรทางการศึกษา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 บุคลากรทางการ ผูเขาอบรมนําความรู สํานักปลัด

ในสถานศึกษา เหตุอัคคีภัย และใหบุคลากร และเด็กนักเรียน ศึกษาและนักเรียน ไปปฏิบัติในการดํารง งานปองกันฯ

และนักเรียนในสถานศึกษา ในโรงเรียน มีความรูและเขาใจใน ชีวิตและลดอัตราเสี่ยง

ไดมีความรูทักษะในการ การระงับอัคคีภัย ตอการเกิดเหตุได

ปองกันอัคคีภัย รอยละ 90

โครงการฝกอบรมทบทวน เพื่อใหสมาชิก อปพร. เจาหนาที่ประจําศูนย 200,000   200,000    200,000   200,000   200,000   เจาหนาที่ประจําศูนย สมาชิก อปพร. สํานักปลัด

อาสาสมัครปองกันภัย  ไดผึกอบรมทบทวนความรู และ อปพร. และ อปพร. ไดทบทวนความรู. งานปองกันฯ

ฝายพลเรือน (อปพร.) เดิมที่เคยผานการฝกอบรม จํานวน 50 คน มีประสิทธิภาพ เดิมที่เคยผานการ

ไปแลวรวมทั้งใหความรูและ ในการทํางานเพิ่มขึ้น ฝกอบรม

วิทยาการสมัยใหมเพื่อใหทัน รอยละ 90

เหตุการณ

โครงการฝกอบรมทบทวน เพื่อใหเจาหนาที่จิตอาสา เจาหนาที่จิตอาสา 100,000   100,000    100,000   100,000   100,000   ชุดปฏิบัติการ เจาหนาที่จิตอาสา สํานักปลัด

จิตอาสาภัยพิบัติ ภัยพิบัติ ไดฝกอบรมทบทวน ภัยพิบัติ จิตอาสาพรอมชวย ภัยพิบัติไดฝกอบรม งานปองกันฯ

ความรูและทักษะในการ จํานวน 50 คน เหลือเจาหนาที่งาน ทบทวนความรูและ

ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ปองกันและบรรเทา ทักษะในการปฏิบัติ

สาธารณภัย งาน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ )

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ.02
1๒7

1๒7

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อใหเกิดเครือขายความ อาสาสมัครปองกัน 20,000     20,000      20,000     20,000     20,000     อาสาสมัครปองกัน อาสาสมัครไฟปา สํานักปลัด

ปองกันและควบคุมไฟปา รวมมือในการควบคุมไฟปาใน และควบคุมไฟปา และควบคุมไฟปามี มีความรูความเขาใจ งานปองกันฯ

พื้นที่ ที่ไดผานการอบรมแลว ที่เขารับการอบรม ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการปองกัน

สามารถรวมกันดําเนินงาน ในการดับไฟปา ไฟปาที่ถูกตอง

ไดอยางตอเนื่อง ไดรอยละ 90

โครงการอบรมพัฒนาเจาหนาที่ เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะและ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน 50,000     50,000      50,000     50,000     50,000     บุคลากรฝายปองกันฯ บุคลากรฝายปองกัน สํานักปลัด

ปองกัน/เทศกิจและ ประสบการณ ในการปฏิบัติงาน ในงานฝายปองกัน มีความรูเพิ่มมากขึ้น สามารถนําความรู (งานเทศกิจ)

ทัศนะศึกษาดูงาน ของบุคลากรเทศบาล และบรรเทา ทักษะในการปฏิบัติ

ตําบลเฝาไร สาธารณภัยทุกทาน งาน มาใชในงาน

ของเทศบาลตําบล

เฝาไรไดถูกตอง

โครงการอบรมอาสา เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ เยาวชนและประชาชน 50,000     50,000      50,000     50,000     50,000     ผูเขารับการอบรม ลดการเกิดอุบัติเหตุ สํานักปลัด

จราจรเทศกิจ กับประชาชนในพื้นที่และ ในพื้นที่เทศบาล ไดรับความรูเกี่ยวกับ กับประชาชนในพื้นที่ (งานเทศกิจ)

มีความรูเกี่ยวกับการจราจร ตําบลเฝาไร การจราจร และมีความรูเกี่ยวกับ

เพิ่มมากขึ้น จํานวน 60 คน รอยละ 90 การจราจร

โครงการอบรมใหความรู เพื่อใหเยาวชนในพื้นที่ เยาวชนในพื้นที่ 50,000     50,000      50,000     50,000     50,000     ผูเขารับการอบรม เยาวชนในพื้นที่มี สํานักปลัด

เกี่ยวกับยาเสพติด ตําบลเฝาไร ไดมีความรู ตําบลเฝาไร ไดรับความรูเกี่ยวกับ ความรูความเขาใจ (งานเทศกิจ)

และเขาใจถึงโทษของยา จํานวน 60 คน ยาเสพติด

เสพติด รอยละ 90
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ )

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ.02
1๒8

1๒8

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

โครงการอบรมเสริมสราง เพื่อสงเสริมใหประชาชน ผูนําชุมชน ประชาชน 50,000     50,000      50,000     50,000     50,000     ผูเขารับการอบรม ประชาชนมีความรู สํานักปลัด

การมีสวนรวมในระบอบ มีความรูความเขาใจในการ เขตพื้นที่ตําบลเฝาไร เขาใจในการปกครอง ความเขาใจในการ (งานเทศกิจ)

ประชาธิปไตยประชาชน ปกครองระบอบประชาธิปไตย สวนราชการ ระบอบประชาธิปไตย ปกครองระบอบ

ตําบลเฝาไร อันมีพระมหากษัติริยเปน หนวยงานตางๆ อันมีพระมหากษัติริย ประชาธิปไตยอันมี

ประมุข เปนประมุข พระมหากษัติริย

รอยละ 80 เปนประมุข

โครงการอบรมเกี่ยวกับ เพื่อใหผูสูงอายุมีสุขภาพ ผูสูงอายุที่เขา 50,000     50,000      50,000     50,000     50,000     ผูสูงอายุที่เขารวม ผูสูงอายุมีสุขภาพ กองสวัสดิการ

การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ รางกายแข็งแรง รวมโครงการ โครงการ รูจักวิธีการ รางกายแข็งแรง สังคม

รักษาสุขภาพ

โครงการอบรมสงเสริม เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ประชาชนในเขต 30,000     30,000      30,000     30,000     30,000 ประชาชนที่เขารับ ประชาชน กองสวัสดิการ

อาชีพนวดแผนไทย ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน พื้นที่ ตําบลเฝาไร การอบรม นําความรู ในพื้นที่ใชเวลาวาง สังคม

มีรายไดเพิ่มขึ้น จํานวน 60 คน ไปประกอบอาชีพได ใหเกิดประโยชน

มีรายไดเพิ่มขึ้น

โครงการอบรมการทํา เพื่อใหประชาชน ประชาชนในเขต 30,000     30,000      30,000     30,000     30,000     ประชาชนที่เขารับ ประชาชน กองสวัสดิการ

พานบายศรี ในพื้นที่ใชเวลาวาง พื้นที่ ตําบลเฝาไร การอบรม นําความรู ในพื้นที่ใชเวลาวาง สังคม

ใหเกิดประโยชน จํานวน 60 คน ไปประกอบอาชีพได ใหเกิดประโยชน

มีรายไดเพิ่มขึ้น มีรายไดเพิ่มขึ้น

โครงการอบรมการทํา เพื่อใหประชาชน ประชาชนในเขต 30,000     30,000      30,000     30,000     30,000 ประชาชนที่เขารับ ประชาชน กองสวัสดิการ

ขนมไทย ในพื้นที่ใชเวลาวาง พื้นที่ ตําบลเฝาไร การอบรม นําความรู ในพื้นที่ใชเวลาวาง สังคม

ใหเกิดประโยชน จํานวน 60 คน ไปประกอบอาชีพได ใหเกิดประโยชน

มีรายไดเพิ่มขึ้น มีรายไดเพิ่มขึ้น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ )

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ.02
1๒9

1๒9

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อใหประชาชนไดมีอาชีพเลี้ยง ประชาชนในเขต 50,000     50,000      50,000     50,000     50,000     ประชาชนที่เขารับ ประชาชนมีอาชีพ กองสวัสดิการ

ตัดผมชายหญิง /เสริมสวย ตัวเองและครอบครัวและ พื้นที่ ตําบลเฝาไร การอบรม นําความรู เสริมสามารถเลี้ยง สังคม

รูจักการใช จํานวน 60 คน ไปประกอบอาชีพได ตนเองและครอบครัว

เวลาวางใหเปนประโยชน

โครงการอบรมสงเสริม เพื่อใหประชาชน ประชาชนในเขต 30,000     30,000      30,000     30,000     30,000     ประชาชนที่เขารับ ประชาชนมีอาชีพ กองสวัสดิการ

อาชีพการเพาะปลูกเห็ด ในพื้นที่ใชเวลาวาง พื้นที่ ตําบลเฝาไร การอบรม นําความรู เสริมสามารถเลี้ยง สังคม

ใหเกิดประโยชน จํานวน 60 คน ไปประกอบอาชีพได ตนเองและครอบครัว

มีรายไดเพิ่มขึ้น

โครงการอบรมสงเสริม เพื่อใหกลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมวิสาหกิจชุมชน 50,000     50,000      50,000     50,000     50,000     กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมวิสาหกิจชุมชน กองสวัสดิการ

วิสาหกิจชุมชน ไดมีความรู และเพิ่มศักยภาพ ในพื้นที่ตําบลเฝาไร ไดนําความรูไปใช ไดมีความรู และเพิ่ม สังคม

ในการจัดการกลุม ในการพัฒนากลุม ศักยภาพ

ในการจัดการกลุม

โครงการผึกอบรมการผลิต เพื่อใหความรูดานการผลิต ประชาชนในเขต 30,000     30,000      30,000     30,000     30,000 ประชาชนที่เขารับ ประชาชนไดรับความรู กองสวัสดิการ

สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือ สิ่งของตางๆจากเศษวัสดุ พื้นที่ ตําบลเฝาไร การอบรม นําความรู การผลิตสิ่งของตางๆ สังคม

ใชในชุมชน เหลือใชในชุมชน เชน ตระกลา จํานวน 60 คน ไปประกอบอาชีพได จากเศษวัสดุเหลือใช

สานจากซองกาแฟ ในครัวเรือน สามารถ

เหรียญโปยทานจากซองกาแฟ นํามาทําเปนอาชีพ

เหรียญโปยทานจากล็อคเตอรี่ เสริมเพิ่มรายได
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ )

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ.02
1๓0

1๓0

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

โครงการอบรมบทบาท เพื่อเปนการพัฒนาสตรี กลุมสตรีใน 50,000     50,000      50,000     50,000     50,000     สตรีมีบทบาท กลุมสตรีมีบทบาท กองสวัสดิการ

สตรีไทยยุค 4.0 ใหมีศักยภาพในการพัฒนา ตําบลเฝาไร ในชุมชนตําบลเฝาไร เปนผูนําในการสราง สังคม

ทองถิ่น รอยละ 90 อาชีพสรางรายได

ใหชุมชน

โครงการอบรมเกี่ยวกับ เพื่อใหผูสูงอายุมีสุขภาพ ผุสูงอายุ ที่เขารวม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูสูงอายุ ผูสูงอายุรูจักวิธีการรักษา กองสวัสดิการ

การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ รางกายแข็งแรง โครงการ ที่เขารวมอบรม สุขภาพของตนเอง สังคม

จํานวน 60 คน มีความพึงพอใจ ลดภาระใหกับลูกหลาน

รอยละ 100 และทําใหมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี

โครงการอบรมสงเสริม เพื่อใหประชาชนไดความรู ประชาชนในเขต 30,000     30,000      30,000     30,000     30,000     ผูเขารับการอบรม ผูเขารับการอบรม กองสวัสดิการ

การใชพลังงานทางเลือก ในการเลือกใชพลังงาน พื้นที่เทศบาลตําบล ไดรับความรูเลือกใช ไดรับความรูนําไป สังคม

อยางถูกตองเหมาะสม เฝาไร พลังงานไดอยาง ปรับใชในชีวิต

ถูกตอง ประจําวัน

โครงการอบรมสงเสริมอาชีพ เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ประชาชนในเขต 30,000     30,000      30,000     30,000     30,000     ประชาชนที่เขารับ ประชาชนในพื้นที่ กองสวัสดิการ

ผลิตของใชจากเสนพลาสติก มีรายไดเสริม และใชเวลาวาง พื้นที่เทศบาลตําบล การอบรม นําความรู มีรายไดเสริม สังคม

ใหเกิดประโยชน เฝาไร ไปประกอบอาชีพได และใชเวลาวางให

เกิดประโยชน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ )

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ.02
1๓1

1๓1

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

โครงการอบรมสงเสริมอาชีพ เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ประชาชนในเขต 30,000     30,000      30,000     30,000     30,000     ประชาชนที่เขารับ ประชาชนในพื้นที่ กองสวัสดิการ

จัดทํายาหมองน้ํามันไพล มีรายไดเสริม และใชเวลาวาง พื้นที่เทศบาลตําบล การอบรม นําความรู มีรายไดเสริม สังคม

ใหเกิดประโยชน เฝาไร ไปประกอบอาชีพได และใชเวลาวางให

เกิดประโยชน

โครงการอบรมการทําระบบ เพื่ออบรมใหความรูการทํา เพื่ออบรมใหความรู 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนสถานประกอบ สถานประกอบกิจการ กองสาธารณสุข

บําบัดน้ําเสียเบื้องตนดวยถังดัก ระบบบําบัดน้ําเสียเบื้องตน การทําระบบบําบัด กิจการดานอาหาร ดานอาหารและ

ไขมันในสถานประกอบกิจการ ดวยถังดักไขมันในสถาน น้ําเสียเบื้องตนดวย และตลาดสดมีถัง ตลาดสดดวยถังดัก

ดานอาหารและตลาดสด ประกอบกิจการดานอาหาร ถังดักไขมันในสถาน ดักไขมัน ไขมันภายในราน

และตลาดสด ประกอบกิจการดาน กอนปลอยน้ําลงสู

อาหารและตลาดสด รางระบายน้ํา

โครงการอบรมอาสาสมัคร เพื่อพัฒนาอาสาสมัครทองถิ่น เพื่อพัฒนาอาสาสมัคร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ลดปริมาณขยะ อาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก กองสาธารณสุข

ทองถิ่นรักษโลก (อถล.) รักษโลก (อถล.) ใหเปน ทองถิ่นรักษโลก (อถล.) อินทรีย กอนเขาสู (อถล.) มีความรูในการ

วิทยาครู ก. โดยนําวัสดุอุปกรณ ใหเปนวิทยาครู ก. โดย กระบวนการกําจัดขยะ คัดแยกขยะสามารถคักแยก

สําหรับการฝกอบรมที่ไดรับไป นําวัสดุอุปกรณสําหรับ อยางถูกวิธี ขยะไดอยางถูกวิธีและ

เผยแพรและสาธิตตอประชาชน การฝกอบรมที่ไดรับไป ถายทอดสูหมูบานและ

ในพื้นที่ เผยแพรและสาธิตตอ ชุมชน

ประชาชนในพื้นที่

31    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ )

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ.02
1๓2

1๓2

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

โครงการอบรมหลักสูตรสุขา เพื่อยกระดับความรูดาน ผูประกอบการกิจการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูประกอบ ผูประกอบกิจการและผู กองสาธารณสุข

ภิบาลอาหาร สําหรับผูประกอบ สุขภาพประชาชนและ อาหารและผูสัมผัส กิจกรรมและผูสัมผัส สัมผัสอาหารมีความรู

การกิจการและผูสัมผัสอาหาร สุขาภิบาลสถานประกอบการ อาหารในตําบลเฝาไร อาหารที่ผานการอบรม ความเขาใจ และทักษะ

ในสถานประกอบกิจการดานอาหาร จํานวน 50 คน ดานสุขอนามัย

โครงการอบรมใหความรูในการ เพื่ฮสงเสริมใหประชาชนมี ลดอัตราการเจ็บปวย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนประชาชน ประชาชนมีความรู กองสาธารณสุข

ปองกันและควบคุมโรคไม ความรูความเขาใจในการ ดวยโรคไมติดตอเรื้อรัง ที่เสี่ยงตอการเจ็บปวย ความเขาใจ ในการ

ติดตอเรื้อรัง ปองกันและควบคุมโรคไม ดวยโรคไมติดตอ ดูแลตนเอง สามารถ

(non-communicable ติดตอเรื้อรัง เรื้อรังลดลง ปองกันและควบคุม

diseases: NCDs) รอยละ 95 โรคไมติดตอได

รวม 33   โครงการ 1,890,000 1,890,000 1,890,000 1,890,000 1,890,000 

32    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ )

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ.02
133

133

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  5 พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนสูมาตรฐานสากล

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4  การปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองคกร

5.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการสํารวจภาษีที่ดิน เพื่อสํารวจพื้นที่จริงและได สํารวจที่ดินและสิ่ง 12,000 - 15,000 - 20,000 เปรียบเทียบ ไดขอมูลเพื่อจัดทํา กองคลัง

และสิ่งปลูกสราง ขอมูลจริง เพื่อนํามาจัดทํา ปลูกสรางตามหมูบาน อัตราการ ฐานขอมูล ขอมูลผูชําระ

ภ.ด.ส.3 ภายในเขตเทศบาล เพิ่มขึ้นของ ภาษีที่ดินและสิ่ง

ตําบลเฝาไร จํานวนผูชําระ ปลูกสราง อัตราผูชําระ

เพิ่มอัตราจํานวนผูชําระ ภาษีและคา ภาษีเพิ่มมากขึ้น

ภาษีที่ดินและ ธรรมเนียม

สิ่งปลูกสราง ตางๆ

โครงการสํารวจและรับชําระ เพื่ออํานวยความสะดวก สํารวจและรับชําระภาษี 10,000 12,000 15,000 15,000 15,000 เปรียบเทียบ ประชาชนมีความพึงพอ กองคลัง

ภาษีปายนอกสถานที่ แกประชาชนผูชําระภาษี ปาย ตามหมูบานภายใน อัตราการ ใจระบบการใหบริการ

สํารวจพื้นที่จริงขอมูลจริง เขตเทศบาลตําบลเฝาไร เพิ่มขึ้นของ ดานการจัดเก็บรายได

ประกอบการประเมินภาษี จํานวนลูกหนี้คางชําระ จํานวนเงิน จํานวนลูกหนี้ภาษีคาง

ลดลง รายไดจากการ รายไดจากการ ชําระและลูกหนี้รายได

จัดเก็บเพิ่มมากขึ้น จัดภาษีและ อื่นๆลดลง

จํานวนผูชําระภาษีและ คาธรรมเนียม เกิดความสัมพันธอันดี

คาธรรมเนียมตางๆ ตางๆ ระหวางองคกร

เพิ่มมากขึ้น ชุมชน

2      

โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่

1      



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ )

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ.02
134

134

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่

โครงการแผนที่ภาษีและ เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ วัสดุอุปกรณในการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 แผนที่แมบท สามารถนําแผนที่แมบท กองคลัง

ทะเบียนทรัพยสิน ในการปรับปรุงแผนที่แมบท ปรับปรุงแผนที่แมบท แผนที่ภาษี แผนที่ภาษีและทะเบียน

แผนที่ภาษีทะเบียนทรัพยสิน แผนที่ภาษีทะเบียน และทะเบียน ทรัพยสิน มาใชเปน

ทรัพยสิน ทรัพยสินเปน แนวทางในการจัดเก็บ

ปจจุบัน ภาษีได

รวม 3  โครงการ 32,000 22,000 40,000 25,000 45,000

3      



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ )

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ.02

13๕

13๕

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  5 การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนสูมาตรฐานสากล

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4  การปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น

5. ยุทธศาสตร  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองคกร

5.2 แผนงาน งบกลาง

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เบี้ยผูสูงอายุ เพื่อสนับสนุนการเสริมสราง ผูสูงอายุที่มีอายุครบ 13,600,000 13,900,000 14,200,000 14,500,000 14,900,000 กลุมเปาหมาย ผูสูงอายุไดรับการ กองสวัสดิการ

สวัสดิการทางสังคมใหแก 60 ป และที่ไดมาขึ้น ไดรับการ สงเคราะหและมี สังคม

ผูสูงอายุและสนับสนุน ทะเบียนไวกับ สงเคราะหได คุณภาพชีวิตที่ดี

การสงเคราะเบี้ยยังชีพ เทศบาลตําบลเฝาไร รอยละ 100

ผูสูงอายุ

 เบี้ยความพิการ เพื่อสนับสนุนการเสริมสราง คนพิการที่ไดรับ 3,890,000 3,950,000 4,050,000 4,200,000 4,500,000 กลุมเปาหมาย ผูพิการไดรับการ กองสวัสดิการ

สวัสดิการทางสังคมใหแก ขึ้นทะเบียนในแตละป ไดรับการ สงเคราะหและมี สังคม

คนพิการ และสนับสนุนการ สงเคราะหได คุณภาพชีวิตที่ดี

สงเคราะหเบี้ยความ รอยละ 100

พิการ

เบี้ยยังชีพ เพื่อสนับสนุนการเสริมสราง ผูปวยโรคเอสดที่ไดรับ 198,000 200,000 220,000 250,000 300,000 กลุมเปาหมาย ผูปวยเอดสไดรับการ กองสวัสดิการ

ผูปวยเอดฺส สวัสดิการการสงเคราะห การขึ้นทะเบียน ไดรับการ สงเคราะหและมี สังคม

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส รับเบี้ยยังชีพในแตละป สงเคราะหได คุณภาพชีวิตที่ดี

รอยละ 100

ผลที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงคที่ โครงการ

งบประมาณและที่ผานมา

1      

2      

3      



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ )

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ.02

13๖

13๖

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงคที่ โครงการ

งบประมาณและที่ผานมา

เงินสมทบระบบ เพื่อสนับสนุนและสงเสริม สมทบเงินเขากองทุนหลัก 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 สมทบเงินกองทุน ประชาชนในเขต กองสาธารณสุข

หลักประกัน การจัดบริการสาธารณสุข ประกันสุขภาพเทศบาล หลักประกัน เทศบาลไดรับการ

สุขภาพระดับ ในเขตเทศบาล ตามประกาศคณะ สุขภาพตาม ดูเลสุขภาพ จากกลุม

ทองถิ่น เพื่อใหประชาชนทุกกลุมได กรรมการหลักประกัน ที่กําหนด ชมรมที่ขอรับการ

เขาถึงบริการ สุขภาพแหงชาติ สนับสนุน

ดานสาธารณสุข

เงินสมทบกองทุน เพื่อสนับสนุนสงเสริม กองทุนสวัสดิการชุมชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สมทบเงินกองทุน กองทุนสวัสดิการ กองสวัสดิการ

สวัสดิการชุมชน สมทบกองทุนสวัสดิการ ตําบลเฝาไร สวัสดิการชุมชน ชุมชนไดรับการ สังคม

ตําบลเฝาไร ชุมชนตําบลเฝาไร ตามที่กําหนด สนับสนุนเปนกองทุน

เขมแข็ง

เงินสํารองจาย เพื่อใชจายกรณีฉุกเฉินที่มี ชวยเหลือประชาชน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ชวยเหลือ เปนการชวยเหลือ ทุกกอง

เหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ ในเขตพื้นที่ตําบลเฝาไร ประชาชนตาม ประชาชนในเขตพื้นที่

หรือกรณีการปองกันและ อํานาจหนาที่ เพื่อบรรเทาความ

ยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย เดือดรอนของ

หรือกรณีฉุกเฉินเพิ่อบรรเทา ประชาชนเปน

ปญหาความเดือดรอน สวนรวม

ของประชาชนเปนสวนรวม

รวม 6  โครงการ 18,408,000     18,770,000   19,190,000    19,670,000 20,420,000     

6      

4      

5      



ผ.๐๒/๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นาํมาจากแผนพัฒนาหมูบานหรือชุมชน(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

 เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย



รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ.2566-2570)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ปรับปรุงซอมสรางถนน เพื่อใหประชาชนเดินทาง ทุกหมูบาน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปรับปรุง ประชาชนไดรับ กองชาง

ลูกรังเพื่อการเกษตร สัญจรไปมาและขน หมู 1-17 ซอมสราง ความสะดวก ทต.เฝาไร

พื้นผลทางการเกษตร ถนนลูกรัง ในการ

ไดสะดวก ใหใชงานได สัญจรไปมา

เหมือนเดิม

โครงการกอสราง เพื่อปองกันน้ําทวม กอสรางในเขต 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รางระบาย ชวยปองกันการ กองชาง

รางระบายน้ําคอนกรีต ผิวจราจร ชวยในการ พื้นที่ตําบลเฝาไร น้ํา เปนไป เสียหายของผิว ทต.เฝาไร

เสริมเหล็ก พรอมฝาปด ระบายน้ํา จํานวน 17 หมูบาน ตามมาตรฐาน จราจรจากน้ําทวม

1 แหง ชวยระบายน้ํา

กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนเดินทาง ทุกหมูบาน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 กอสราง ประชาชนไดรับ กองชาง

เสริมเหล็ก ในหมูบาน สัญจรไปมาและขน หมู 1-17 ถนน คสล. ความสะดวกในการ ทต.เฝาไร

พื้นผลทางการเกษตร จํานวน 1 แหง สัญจรไปมา

ไดสะดวก

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  4  พัฒนาคน ชุมชน  สังคม และสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ

1. ยุทธศาสตร  พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1 

3 

2 



รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ.2566-2570)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ขยายเขตไฟฟา เพื่อใหมีไฟฟาสอง ทุกหมูบาน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ไดขยายเขต ประชาชนไดรับ การไฟฟา

เพื่อการเกษตร ที่เพียงพอ ในพื้นที่ หมู 1-17 ไฟฟาสอง ความสะดวก สวนภูมิภาค

ทําการเกษตร สวาง เกิดความปลอดภัย

ในทรัพยสิน

ขยายไฟฟาสองสวาง/ เพื่อใหมีไฟฟาสอง ทุกหมูบาน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ไดขยายเขต ประชาชนไดรับ การไฟฟา

จัดซื้อพลังงานแสงอาทิตย ที่เพียงพอ ในพื้นที่ หมู 1-17 ไฟฟาสอง ความสะดวก สวนภูมิภาค

ทําการเกษตร สวาง เกิดความปลอดภัย

ในทรัพยสิน

ขุดเจาะบอบาดาล เพื่อใหมีน้ําที่เพียงพอ ทุกหมูบาน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ขุดเจาะ ประชาชนมีน้ําใช กรมทรัพยฯ

เพื่อการเกษตร ใชทําการเกษตร หมู 1-17 บอบาดาล เพื่อการเกษตร

1 แหง ที่เพียงพอ

โครงการปรับปรุง เพื่อใหการ ปรับปรุงซอมแซม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 หอกระจาย ทําใหการ ปกครอง

ซอมแซมหอกระจายขาว ประชาสัมพันธใน หอกระจายขาย ขาวประจํา ประชาสัมพันธ ทองถิ่น

ประจําหมูบาน หมูบานทั่วถึง ในพื้นที่ตําบลเฝาไร หมูบาน ในหมูบาน กองชาง

จํานวน 17 หมูบาน ใชงานได ทั่วถึงและชัดเจน ทต.เฝาไร

รวม 7   โครงการ 2,330,000 2,330,000 2,330,000 2,330,000 2,330,000 

5 

4 

6 

7 
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ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยว และการบริการมุงสูประชาคมอาเซียน

                                          4  พัฒนาคน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม ใหเปนเมืองนาอยู

ช. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่  2  การสงเสริมการกีฬา การทองเที่ยวและการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

2. ยุทธศาสตร การสงเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การทองเที่ยว กีฬาและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการสงเสริม เพื่อใหเยาวชน หมูบานเขารวม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนหมูบาน ประชาชนอนุรักษ แผนชุมชนเฝาไร กองการศึกษา

ศาสนา ประชาชน โครงการ  17 หมูบาน ที่เขารวม สืบสานประเพณ ทต.เฝาไร

ประเพณีทองถิ่น อนุรักษ สืบสาน โครงการ ศิลปวัฒนธรรม

วัฒนธรรม หรือกิจกรรม อันดีงาม

ประเพณีทองถิ่น ของทองถิ่น

โครงการอบรม เพื่อใหเยาวชน หมูบานเขารวม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนหมูบาน เยาวชน ประชาชน แผนชุมชนเฝาไร กองการศึกษา

คุณธรรมจริยธรรม ประชาชนไดรับ โครงการ 17 หมูบาน ที่เขารวม ไดรับความรู ทต.เฝาไร

ความรู และรูจัก โครงการ และรูจักคุณธรรม

คุณธรรม หรือกิจกรรม จริยธรรม เพิ่ม

จริยธรรม มากขึ้น

โครงการสืบสาน เพื่อใหเยาวชน หมูบานเขารวม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนหมูบาน เยาวชน ประชาชน แผนชุมชนเฝาไร กองการศึกษา

ประเพณีวัฒนธรรม ประชาชน โครงการ 17 หมูบาน ที่เขารวม มีความสามัคคี ทต.เฝาไร

ทองถิ่นเพื่อสราง เกิดความสามัคคี โครงการ ทํากิจกรรม

ความสมานฉันท ในชุมชน หรือกิจกรรม รวมกันดวยความ

สามัคคี

ที่มาของโครงการ
งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

2    

3    

1    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่มาของโครงการ
งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ วัตถุประสงค

โครงการแข็งขันกีฬา เพื่อสงเสริมให เยาวชน ประชาชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เยาวชน เด็กเยาวชน แผนชุมชนเฝาไร กองการศึกษา

ตานยาเสพติด เด็กเยาวชน ทั่วไป ประชาชน ประชาชนทั่วไป ทต.เฝาไร

ประชาชนทั่วไป จํานวน 17 หมูบาน เกิดความ เกิดความสามัคคี 

เกิดความสามัคคี พึงพอใจ หางไกลยา

หางไกลยา โครงการ เสพติด 

เสพติด รองละรอย สุขภาพแข็งแรง

สุขภาพแข็งแรง

รวม 4  โครงการ 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 

4    
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ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยว และการบริการมุงสูประชาคมอาเซียน

                                          ๔  พัฒนาคน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม ใหเปนเมืองนาอยู

ช. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่  2  การสงเสริมการกีฬา การทองเที่ยวและการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

3. ยุทธศาสตร  พัฒนาการเกษตร ใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ขุดลอกลําหวยผักแวน เพื่อเปนแหลงกักเก็บน้ํา บานนาฮําเกา หมู 1 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ขุดลอก ประชาชนมีน้ําใช แผนชุมชนเฝาไร อบจ.

ประชาชนมีน้ําใช ลําหวย เพื่อการเกษตร กรมสงเสริมฯ

ตลอดทั้งป 1 แหง ที่เพียงพอ ทต.เฝาไร

ขุดลอกหวยเล็บเงือก เพื่อเปนแหลงกักเก็บน้ํา บานเฝาไร  หมู 2 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ขุดลอก ประชาชนมีน้ําใช แผนชุมชนเฝาไร อบจ.

ประชาชนมีน้ําใช ลําหวย เพื่อการเกษตร กรมสงเสริมฯ

ตลอดทั้งป 1 แหง ที่เพียงพอ ทต.เฝาไร

ขุดลอกหวยผักแวน เพื่อเปนแหลงกักเก็บน้ํา บานนาฮําใหม  หมู 5 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ขุดลอก ประชาชนมีน้ําใช แผนชุมชนเฝาไร อบจ.

ประชาชนมีน้ําใช ลําหวย เพื่อการเกษตร กรมสงเสริมฯ

ตลอดทั้งป 1 แหง ที่เพียงพอ ทต.เฝาไร

ขุดลอกหวยโขง เพื่อเปนแหลงกักเก็บน้ํา บานพรมงคล  หมู 16 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ขุดลอก ประชาชนมีน้ําใช แผนชุมชนเฝาไร อบจ.

ประชาชนมีน้ําใช บานนาฮําพัฒนา หมู 17 ลําหวย เพื่อการเกษตร กรมสงเสริมฯ

ตลอดทั้งป 1 แหง ที่เพียงพอ ทต.เฝาไร

ขุดลอกหวยเดื่อ เพื่อเปนแหลงกักเก็บน้ํา บานทาหายโศก หมู 4 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ขุดลอก ประชาชนมีน้ําใช แผนชุมชนเฝาไร อบจ.

ประชาชนมีน้ําใช ลําหวย เพื่อการเกษตร กรมสงเสริมฯ

ตลอดทั้งป 1 แหง ที่เพียงพอ ทต.เฝาไร

ขุดลอกหวยคําภู เพื่อเปนแหลงกักเก็บน้ํา บานทาหายโศก หมู 4 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ขุดลอก ประชาชนมีน้ําใช แผนชุมชนเฝาไร อบจ.

ประชาชนมีน้ําใช ลําหวย เพื่อการเกษตร กรมสงเสริมฯ

ตลอดทั้งป 1 แหง ที่เพียงพอ ทต.เฝาไร

ที่มาของโครงการที่

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1 

2 

3 

4 

5 

6 

โครงการ วัตถุประสงค
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เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่มาของโครงการที่

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับโครงการ วัตถุประสงค

ขุดลอกหวยเลิง เพื่อเปนแหลงกักเก็บน้ํา บานทาหายโศก หมู 4 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ขุดลอก ประชาชนมีน้ําใช แผนชุมชนเฝาไร อบจ.

ประชาชนมีน้ําใช ลําหวย เพื่อการเกษตร กรมสงเสริมฯ

ตลอดทั้งป 1 แหง ที่เพียงพอ ทต.เฝาไร

โครงการอบรมปลูกผักสวนครัว เพื่อใหมีผักปลอดสารพิษ ผูเขารับการอบรม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนเขารวม ประชาชนมีผัก แผนชุมชนเฝาไร เกษตรอําเภอ

ไวเพื่อประกอบอาหาร จํานวน 50 คน กิจกรรมไมนอย ปลอดสารพิษไว พัฒนาชุมชนอําเภอ

ลดคาใชจายในครัวเรือน (17 หมูบาน) กวารอยละ 80 รับประทานในครัวเรือน

โครงการแบงปนเมล็ดพันธุพืช เพื่อสนับสนุนใหเมล็ด จํานวนครัวเรือน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนครัวเรือน ประชาชนไดรับ แผนชุมชนเฝาไร เกษตรอําเภอ

เพื่อสรางความมั่นคงทางอาหาร พันธุพืชกับประชาชนใน ในพื้นที่ตําบลเฝาไร ที่เขารวมโครงการ เมล็ดพันธุพืชเพื่อ พัฒนาชุมชนอําเภอ

พื้นที่ทําการเพาะปลูก (17 หมูบาน) ไมนอยกวา นําไปเพาะปลูก กองสวัสดิการ

รอยละ 80 ในสวนครัวตนเอง ทต.เฝาไร

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อเปนการอนุรักษ สาธารณะในชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปาชุมชน ประชาชนในพื้นที่ แผนชุมชนเฝาไร เกษตรอําเภอ

สาธารณะในชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ  /ปาชุมชน สวนสาธารณะ ไดอนุรักษทรัพยากร พัฒนาชุมชนอําเภอ

 /ปาชุมชน/สวนสาธารณะ และสิ่งแวดลอม สวนสาธารณะ ไดรับการดูแล ธรรมชาติและ กองสวัสดิการ

และปลูกตนไม ในพื้นที่ตําบลเฝาไร ทั่วถึง สิ่งแวดลอม ทต.เฝาไร

โครงการขุดเจาะบอบาดาล เพื่อใหมีน้ําทําการเกษตร ครัวเรือนที่เขารวม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนครัวเรือน ประชาชนในพื้นที่ แผนชุมชนเฝาไร กรมทรัพยฯ

เพื่อการเกษตร ที่เพียงพอ โครงการ ที่เขารวมโครงการ มีน้ําเพียงพอ

(17 หมูบาน) ไมนอยกวา สําหรับใชทําการ

รอยละ 80 เกษตร
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เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่มาของโครงการที่

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับโครงการ วัตถุประสงค

โครงการรณรงคการไมใช เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ครัวเรือนที่เขารวม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนครัวเรือน ประชาชน มีความ แผนชุมชนเฝาไร เกษตรอําเภอ

สารเคมี ไดรับความรูในการใช โครงการ ที่เขารวมโครงการ เขาใจ และลดการ

สารเคมี ทําใหเกิดโทษอยางไร (17 หมูบาน) ไมนอยกวารอยละ80 ใชสารเคมี

รวม 12    โครงการ 35,400,000 35,400,000 35,400,000 35,400,000 35,400,000 

12 



รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ.02/1
144

144

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่    3  เสริมสรางความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข

                                             ๔ พัฒนาคน ชุมชน และสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การสรางโอกาสใหกับประชาชนเพื่อลดการเหลื่อมล้ํา และเพิ่มความมั่นคงในชีวิต

4.ยุทธศาสตร  พัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหแขมแข็ง

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2567 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการอบรมสงเสริม เพื่อเปนการใหความรู ประชาชนที่ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนที่เลี้ยง ประชาชนไดรับ แผนชุมชนเฝาไร เกษตรอําเภอ

การเลี้ยงโค กระบือ ในการเลี้ยงโค กระบือ เลี้ยงโค กระบือ โค กระบือ ใหความ ความรูลดการ

ลดการเกิดโรคระบาด ในพื้นที่ตําบลเฝาไร สนใจเขารวมอบรม เกิดโรคระบาด

ในสัตว 17 หมูบาน ไมนอยกวา ในสัตว

รอยละ 80

โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อใหคณะกรรมการ กลุมวิสหกิจชุมชน 30,000     30,000      30,000     30,000     30,000     จํานวนกลุมใน คระกรรมการ แผนชุมชนเฝาไร กองสวัสดิการ

คณะกรรมการสมาชิก สมาชิกกลุมวิสาหกิจ ในเขตเทศบาล พื้นที่ที่ยื่นเขารวม สมาชิกกลุมวิสาหกิจ ทต.เฝาไร

กลุมวิสาหกิจชุมชน ชุมชน มีความรูนําไป ตําบลเฝาไร การพัฒนาความรู ชุมชน มีความรู

หมูบาน พัฒนากลุม  ๑๗ หมูบาน ไมนอยกวา นําไปพัฒนากลุม

รอยละ 80

โครงการสงเสริมการ เพื่อใหประชาชน ประชาชนในเขต 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนที่เขา ประชาชนสามารถ แผนชุมชนเฝาไร กองสวัสดิการ

เรียนรูและพัฒนาอาชีพ ไดมีความรูในการ พื้นที่ตําบลเฝาไร รวมโครงการ แปรรูป ผลิตภัณฑ ทต.เฝาไร

ดานการแปรรูป แปรรูปผลิตภัณฑที่มีอยู 17 หมูบาน ไมนอยกวา ที่มีในชุมชน พัฒนาชุมชน

ในชุมชนของตนเอง รอยละ 80 ของตนเองทําใหเกิด

รายไดในครัวเรือน

ที่มาของโครงการ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

1      

2      

3      
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เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2567 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่มาของโครงการ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการสงเสริมการ เพื่อเปนการสนับสนุน กลุมอาชีพใน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุมอาชีพไดรับ กลุมอาชีพไดรับการ แผนชุมชนเฝาไร พัฒนาชุมชน

พัฒนาผลิตภัณฑ สงเสริมผลิตภัณฑ พื้นที่ตําบลเฝาไร การสงเสริม สงเสริมผลิตภัณฑ

ในชุมชน ของชุมชน ใหสามารถ 17 หมูบาน ไมนอยกวา สามารถจําหนาย

จําหนายได รอยละ 80 ผลิตภัณฑได

โครงการคัดกรอง เพื่อใหผูปวยเรื้อรัง ผูปวยเรื้อรัง 10,000     10,000      10,000     10,000     10,000     ผูปวยเรื้อรัง ทําใหผูปวยเรื้อรัง แผนชุมชนเฝาไร สถานีอนามัยฯ

สุขภาพผูปวยเรื้อรัง ในชุมชนมีคุณภาพ ในเขตพื้นที่ เขารวมโครงการ ในพื้นที่มีคุณภาพ โรงพยาบาลเฝาไร

ชีวิตที่ดีขึ้น ตําบลเฝาไร ไมนอยกวา ชีวิตดีขึ้น

17 หมูบาน รอยละ 80

โครงการรณรงคทําลาย เพื่อใหความรูกับ ผูเขารวมโครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา ประชาชนไดรับ แผนชุมชนเฝาไร สถานีอนามัยฯ

แหลงเพาะพันธุยังลาย ประชาชนในพื้นที่ จํานวน 60 คน รวมโครงการ ความรูในการ โรงพยาบาลเฝาไร

ในการทําลายแหลง (17 หมูบาน) ไมนอยกวา ทําลายแหลง กองสาธารณสุข

เพาะพันธุยุงลาย รอยละ 80 เพาะพันธุยุงลาย ทต.เฝาไร

โครงการรณรงค เพื่อเปนการสงเสริม ประชาชนในพื้นที่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา ประชาชนไดรับ แผนชุมชนเฝาไร กองสาธารณสุข

ปองกันโรคโควิด - 19 รณรงคใหความรูใน ตําบลเฝาไร รวมโครงการ ความรูในการ ทต.เฝาไร

การปองกันโรค หมู 1-17 ไมนอยกวา ปองกันโรคโควิด 19

โควิด19 ใหกับ รอยละ 80

ประชาชนในพื้นที่

5      
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เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2567 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่มาของโครงการ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการโภชนาการ เพื่อใหนักเรียน นักเรียน ประชาชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา นักเรียน ผูปกครอง แผนชุมชนเฝาไร กองสาธารณสุข

และพัฒนาการของเด็ก ผูปกครองในพื้นที่ ในพื้นที่ตําบลเฝาไร รวมโครงการ ไดนําความรูมาใช ทต.เฝาไร

ในชุมชน รูจักการใหโภชนาการ จํานวน 60 คน ไมนอยกวา ในการเลือกกิน

ในการพัฒนาการ 17 หมูบาน รอยละ 80 อาหารที่มีคุณคา

ของเด็ก ตอพัฒนาการ

ของเด็ก

โครงการชวยเหลือ เพื่อใหมีคุณภาพชีวิต ผูดวยโอกาส 50,000     50,000      50,000     50,000     50,000     ผูดอยโอกาส ผูดอยโอกาส แผนชุมชนเฝาไร กองสวัสดิการ

ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ ที่ดีขึ้น ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูสูงอายุ ทต.เฝาไร

ผูพิการ ในพื้นที่ตําบลเฝาไร ที่ยืนขอรับความ ผูพิการ มีคุณภาพ

ชวยเหลือ ชีวิตดีขึ้น

ไมนอยกวา

รอยละ 80

โครงการจิตอาสา เพื่อใหเยาวชน เยาวชน ประชาชน 30,000     30,000      30,000     30,000     30,000     เยาวชน ประชาชน เยาวชน ประชาชน แผนชุมชนเฝาไร กองสวัสดิการ

ประชาชนมีใจเปน ในพื้นที่ตําบลเฝาไร มีความสามัคคีและ ไดรวมกันทํากิจกรรม ทต.เฝาไร

จิตอาสา ทําใหเกิด เกิดาความพึงพอใจ ที่เปนสาธารณะ

ความสามัคคีในชุมชน ไดทํากิจกรรม ประโยชน

รวมกัน

จัดตั้งชุดปฏิบัติการ เพื่อใหประชาชน ประชาชนในเขต 30,000     30,000      30,000     30,000     30,000     ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ แผนชุมชนเฝาไร ปกครองเฝาไร

เคลื่อนที่เร็วประจํา ที่ไดรับอุบัติเหตุ พื้นที่ตําบลเฝาไร ที่ไดรับความ ไดรับการชวยเหลือ ทต.เฝาไร

ตําบล ไดรับการชวยเหลือ หมู 1-17 ชวยเหลือเกิด อยางรวดเร็ว 

อยางรวดเร็ว ความพีงพอใจ

10    

8      

11    

9      



รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ.02/1
147

147

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2567 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่มาของโครงการ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการติดตั้ง เพื่อใหประชาชน ติดตั้งกลอง CCTV 30,000     30,000      30,000     30,000     30,000     หมูบานในพื้นที่ ประชาชน แผนชุมชนเฝาไร ปกครองเฝาไร

กลอง CCTV เกิดความปลอดภัยใน ตามหมูบาน ตําบลเฝาไร เกิดความปลอดภัยใน ทต.เฝาไร

ในชุมชน ชีวิตและทรัพยสิน หมู 1-17 ไดรับการติดตั้ง ชีวิตและทรัพยสิน

ของตนเอง CCTV ของตนเอง

โครงการฝกอบรททบทวน เพื่อทบทวนความรู สมาชิก อปพร. 50,000     50,000      50,000     50,000     50,000     สมาชิก อปพร. สมาชิก อปพร. แผนชุมชนเฝาไร ปกครองเฝาไร

อปพร. และ ชรบ.หมูบาน ใหกับ อปพร. และ ชรบ.หมูบาน และ ชรบ.หมูบาน และ ชรบ.หมูบาน ทต.เฝาไร

และ ชรบ.หมูบาน พื้นที่ตําบลเฝาไร ไดรับความรูเพิ่มขึ้น ไดรับความรูเพิ่มขึ้น

พื้นที่ตําบลเฝาไร เกิดความสามัคคีใน

หมู 1-17 ชุมชน 

โครงการจัดตั้งศูนยบําบัด ตําบลเฝาไร มีศูนย ประชาชนในเขต 30,000     30,000      30,000     30,000     30,000     ประชาชนที่ไดรับ ประชานในพื้นที่ แผนชุมชนเฝาไร ปกครองเฝาไร

ฟนฟูผูติดยาเสพติด ประสานสาน ในชุมชน พื้นที่ตําบลเฝาไร สารเสพติดไดรับ ที่ติดยาเสพติดไดรับ ทต.เฝาไร

เบี้องตน เพื่อชวยเหลือผูที่ติด หมู 1-17 การชวยเหลือ การชวยเหลือ

สารเสพติด เบื้องตน เบื้องตน

โครงการอบรมใหความรู เพื่อเปนการใหความรู เยาวชน 30,000     30,000      30,000     30,000     30,000     เยาวชน ประชาชน เยาวชน ประชาชน แผนชุมชนเฝาไร ปกครองเฝาไร

เกี่ยวกับยาเสพติด และโทษของยาเสพติด ประชาชนในเขต ไดรับความรูเกี่ยว มีความรูความเขาใจ ทต.เฝาไร

กับเยาวชน และ พื้นที่ตําบลเฝาไร กับยาเสพติดเพิ่ม ในโทษของยาเสพติด

ประชาชนในพื้นที่ หมู 1-17 มากขึ้น

ตําบลเฝาไร

รวม 15   โครงการ 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 

15    

14    

12    

13    



รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย
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ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่   5 พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนสูมาตรฐานสากล

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น

5.ยุทธศาสตร  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองคกร

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2567 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการจัดประชุม เพื่อเปนการสรางความ ประชาชน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนเกิด ประชาชนไดพบปะ แผนชุมชนเฝาไร ปกครองเฝาไร

ประจําเดือนพบปะ สมานฉันทในชุมชน ในพื้นที่ตําบลเฝาไร ความพึงพอใจ แลกเปลี่ยนความ

ประชาชน หมูบาน และแลก 17 หมูบาน ไมนอยกวา คิดเห็น ทําใหเกิด

เปลี่ยนความคิดเห็น รอยละ 80 ความสามัคคี

กับประชุมชน

โครงการบริหารจัดการ เพื่อใหคณะกรรมการ คณะกรรมการ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 คณะกรรมการ คณะกรรมการ แผนชุมชนเฝาไร ปกครองเฝาไร

ของคณะกรรมการ หมูบานไดรูจัก หมูบานทุกหมูบาน หมูบานเกิดความ หมูบานไดเขาใจ

หมูบาน การทํางานเปนทีม ในตําบลเฝาไร พึงพอใจ บทบาทหนาที่

ทั้งระดับหมูบาน  ๑๗ หมูบาน ไมนอยกวา ของตนเอง ทําให

และระดับตําบล รอยละ 80 เกิดความสามัคคี

 โครงการจัดสวัสดิการ  เพื่อใหชุมชนหมูบาน  ครัวเรือนใน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  ครัวเรือนใน  ชุมชนหมูบาน  แผนชุมชนเฝาไร  พัฒนาชุมชน 

 ฌาปนกิจศพ  มีสวัสดิการ  พื้นที่ตําบลเฝาไร  หมูบานของ  มีสวัสดิการ 

 ในการจัดงาน  17 หมูบาน  ชุมชนเกิดความ  ในการจัดงาน 

 ฌาปนกิจศพ ในหมูบาน  พึงพอใจ  ฌาปนกิจศพใน 

 ของตนเอง  หมูบานของตนเอง 

รวม 3   โครงการ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

1      

2      

3      

ที่มาของโครงการ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ



ผ.๐๒/๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570 )

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ.02/2

๑๔๙

๑49

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยว และการบริการมุงสูประชาคมอาเซียน

         4  พัฒนาคน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม ใหเปนเมืองนาอยู

ช. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การสงเสริมการกีฬา การทองเที่ยวและการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

1. ยุทธศาสตร  พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรม

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน ถนน คสล.กวาง 5 เมตร 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ถนนที่กอสราง ประชาชนไดรับ ของบ

ระหวาง หมู 3  บานจับไม สําหรับการสัญจรไปมา ยาว 2,000 เมตร เปนไปตาม ความสะดวก สนับสนุน

ถึง หมู 7 บานเจริญสุข และขนสงพืชผล รายละเอียดตามแบบที่กําหนด มาตรฐาน สบายในการ

ตําบลนาดี การเกษตร เดินทาง

โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน ถนน คสล.กวาง 5 เมตร 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ถนนที่กอสราง ประชาชนไดรับ ของบ

บานทรัพยเจริญ สําหรับการสัญจรไปมา ยาว 2,000 เมตร เปนไปตาม ความสะดวก สนับสนุน

ม.9 บานทรัพยเจริญ ถึง และขนสงพืชผล รายละเอียดตามแบบที่กําหนด มาตรฐาน สบายในการ

บานเหลาเจริญ ม.3 การเกษตร เดินทาง

ตําบลนาดี

โครงการปรับปรุงซอมสราง เพื่อใหฝายดินมีความ ฝายคันดิน หนองฝาย 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ฝายคันดินมี ประชาชนไดรับ ของบ

ฝายคันดินหนองฝายบาน แข็งแรง การสัญจรไปมา รายละเอียดตามแบบที่กําหนด ความแข็งแรง ความสะดวก สนับสนุน

บานภูเงิน หมู 11 ของประชาชน สะดวก ใชเปนทาง ปลอดภัยในการ

และปลอดภัย สัญจรได สัญจรไปมา

๒

ผลที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

1

     3



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570 )

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ.02/2
150

150

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน ถนน คสล.กวาง 5 เมตร 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ถนนที่กอสราง ประชาชนไดรับ ของบ

จากขางสวนยาง สําหรับการสัญจรไปมา ยาว 2,000 เมตร เปนไปตาม ความสะดวก สนับสนุน

นายสถิต ดาวยันต ถึง และขนสงพืชผล รายละเอียดตามแบบที่กําหนด มาตรฐาน สบายในการ

ที่ดินนางบังอร บุญโพธิ์ การเกษตร เดินทาง

บานเจริญศรี หมู 15

โครงการปรับปรุงซอมสราง เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน ถนน คสล.กวาง 5 เมตร 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ถนนที่กอสราง ประชาชนไดรับ ของบ

ถนน คสล. สายบานเกษตรเจริญ สําหรับการสัญจรไปมา ยาว 1,000 เมตร เปนไปตาม ความสะดวก สนับสนุน

หมู 12 ถึง บานเจริญศรี หมู 15 และขนสงพืชผล รายละเอียดตามแบบที่กําหนด มาตรฐาน สบายในการ

การเกษตร เดินทาง

โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน ถนน คสล.กวาง 5 เมตร 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ถนนที่กอสราง ประชาชนไดรับ ของบ

เชื่อมหมูบาน จากโนนกกบก ถึง สําหรับการสัญจรไปมา ยาว 3,000 เมตร เปนไปตาม ความสะดวก สนับสนุน

บานทรัพยเจริญ  หมู 9 และขนสงพืชผล รายละเอียดตามแบบที่กําหนด มาตรฐาน สบายในการ

บานนาฮําพัฒนา หมู 17 การเกษตร เดินทาง

โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน ถนน คสล.กวาง 5 เมตร 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ถนนที่กอสราง ประชาชนไดรับ ของบ

บานวังชมภู หมู 8 ถึง สําหรับการสัญจรไปมา ยาว 2,000 เมตร เปนไปตาม ความสะดวก สนับสนุน

บานนาฮําพัฒนา หมู 17 และขนสงพืชผล รายละเอียดตามแบบที่กําหนด มาตรฐาน สบายในการ

การเกษตร เดินทาง

     5

6

7     

     4



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570 )

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย
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เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน กวาง 5 เมตร 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ถนนที่กอสราง ประชาชนไดรับ ของบ

จากสามแยกบาน สําหรับการสัญจรไปมา ยาว 1,544 เมตร เปนไปตาม ความสะดวก สนับสนุน

นายผล มาตรงามเมือง และขนสงพืชผล หนา  0.15  เมตร มาตรฐาน สบายในการ

ถึงสามแยกไป การเกษตร รายละเอียดตามแบบที่กําหนด เดินทาง

บานหนองแวงคําภ-ูบานจับไม 

(บานเมืองทอง หมู 13)

โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน กวาง 5 เมตร 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ถนนที่กอสราง ประชาชนไดรับ ของบ

จากสามแยกไป สําหรับการสัญจรไปมา ยาว 281 เมตร เปนไปตาม ความสะดวก สนับสนุน

บานหนองแวงคําภู และขนสงพืชผล หนา  0.15  เมตร มาตรฐาน สบายในการ

ถึงสามแยกทางไปบานจับไม การเกษตร รายละเอียดตามแบบที่กําหนด เดินทาง

(บานเมืองทอง หมู 13)

โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐาน กวาง 5 เมตร 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ถนนที่กอสราง ประชาชนไดรับ ของบ

จากบานนายนวรัตน แกวแสนชัย สําหรับการสัญจรไปมา ยาว 1,560  เมตร เปนไปตาม ความสะดวก สนับสนุน

ถึงบอขยะเทศบาลตําบลเฝาไร และขนสงพืชผล หนา  0.15  เมตร มาตรฐาน สบายในการ

(บานทรัพยเจริญ หมู 9) การเกษตร รายละเอียดตามแบบที่กําหนด เดินทาง

8
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เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการกอสรางรานคาประชารัฐ เพื่อเปนสถานที่แสดงสินคา จํานวน ๑ หลัง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีสถานที่ ประชาชนมีตลาด ของบ

และวางจําหนาย รานคาประชารัฐ เปนศูนยรวม จําหนายสินคา สนับสนุน

สินคาพื้นบาน รายละเอียดตามแบบที่กําหนด จําหนาย พื้นบาน ทําให
สินคาพื้นบาน เกิดรายไดให

กับครอบครัว
เพิ่มขึ้น

โครงการกอสรางศูนย เพื่อสงเสริมใหผูสูง กอสรางศูนยพัฒนา 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 กอสราง สงเสริมใหผูสูง ของบ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและ อายุและชมรมผูสูง คุณภาพชีวิต ศูนยพัฒนา อายุและชมรมผูสูง สนับสนุน

สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ อายุไดมีสถานที่ใน รายละเอียดตามแบบที่กําหนด คุณภาพชีวิต อายุไดมีสถานที่ใน

(ศพอส.) การจัดกิจกรรมและ จํานวน 1 แหง การจัดกิจกรรมและ

บริการสําหรับผูสูง บริการสําหรับผูสูง

รวมทั้งเปนศูนย รวมทั้งเปนศูนย

สงเสริมอาชีพ สงเสริมอาชีพ

โครงการปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อใหประชาชน เยาวชน ปรับปรุงสนามกีฬา 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีสนามกีฬา ประชาชน เยาวชน ของบ

เทศบาลตําบลเฝาไร นักเรียน มีสถานที่ จัดการ ใหไดมาตรฐาน ที่ไดมาตรฐาน นักเรียน มีสถานที่ สนับสนุน

แขงขันกีฬาที่มีมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบที่กําหนด จํานวน 1 แหง จัดการแขงขัน

กีฬาที่มีมาตรฐาน
13
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เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการกอสรางสนามกีฬา เพื่อใหประชาชน เยาวชน สนามกีฬาที่ไดมาตรฐาน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีสนามกีฬา เทศบาลตําบล ของบ

เทศบาลตําบลเฝาไร นักเรียน มีสถานที่ จัดการ รายละเอียดตามแบบที่กําหนด ที่ไดมาตรฐาน เฝาไรมีสถานที่ สนับสนุน

แขงขันกีฬาที่มีมาตรฐาน จํานวน 1 แหง จัดการแขงขัน

กีฬาที่ไดมาตรฐาน

โครงการกอสรางสวนสาธารณะ เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติ กอสรางสวนเฉลิมพระเกียรติ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 สวนเฉลิม ผูบริหาร พนักงาน ของบ

เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล (ตามแบบแปลน ที่กําหนด) พระเกียรติ พนักงานจาง สนับสนุน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา จํานวน 1 แหง เทศบาล ผูนําชุมชน

พระบาทสมเด็จพระปรเมน เยาวชน 

ทรรามาธิบดีศรีสินทร ประชาชนได

มหาวชิราลงกรณ พระวชิร แสดงออกถึง

เกลาเจาอยูหัว ความจงรักภักดี

ตอพระบาท

สมเด็จพระเจา

อยูหัวฯ

รัชการที่ 10

รวม 15  โครงการ 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 
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ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  2  ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การคา การลงทุน การทองเที่ยว และการบริการมุงสูประชาคมอาเซียน

ช. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การสงเสริมการกีฬา การทองเที่ยวและการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

3. ยุทธศาสตร  พัฒนาดานการเกษตรใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

3.2 แผนงาน การเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2568 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการขุดลอกหวยผักแวน เพื่อใหประชาชนมีน้ํา หวยผักแวน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 แหลงกักเก็บน้ํา ประชาชนมีน้ํา ของบ

ตอนบน พรอมทําฝาย ที่เพียงพอในการ ตามแบบที่กําหนด ที่ไดมาตรฐาน เพียงพอในการ สนับสนุน

 บานนาฮําเกา หมู 1 ทําการเกษตร ทําการเกษตร

และเลี้ยงสัตว เลี้ยงสัตว

โครงการขุดลอกหวยหมาจอก เพื่อใหประชาชนมีน้ํา หวยหมาจอก 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 แหลงกักเก็บน้ํา ประชาชนมีน้ํา ของบ

พรอมทําฝาย ที่เพียงพอในการ ตามแบบที่กําหนด ที่ไดมาตรฐาน เพียงพอในการ สนับสนุน

บานเฝาไร หมู 2 ทําการเกษตร ทําการเกษตร

และเลี้ยงสัตว  เลี้ยงสัตว

 โครงการกอสรางฝายชะลอน้ํา เพื่อชะลอการไหลของน้ํา  ฝายชลอน้ํา 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 แหลงกักเก็บน้ํา  ลดความรุนแรง ของบ

 หวยเล็บเงือกตอนบน ลดการพังทลายของตลิ่ง  ตามแบบที่กําหนด ที่ไดมาตรฐาน  ในการไหลของน้ํา สนับสนุน

 บานเฝาไร หมู 2  ใหลดนอยลง

โครงการขุดลอก เพื่อใหสามารถกักเก็บน้ํา หวยเล็บเงือก 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 แหลงกักเก็บน้ํา ประชาชนมีน้ํา ของบ

หวยเล็บเงือก  หมู 2 ไวใชตลอดทั้งป ตามแบบที่กําหนด ที่ไดมาตรฐาน เพียงพอในการ สนับสนุน

ทําการเกษตร

เลี้ยงสัตว

ผลที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

๑

2     

3     

            4  พัฒนาคน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม ใหเปนเมืองนาอยู

4     
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เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2568 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

 โครงการกอสรางถนนและบลอค เพื่อใหมีพื้นที่ในการเก็บ  หวยเล็บเงือกตอนลาง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 แหลงกักเก็บน้ํา  มีน้ําใชตลอดทั้งป  ของบ

 คอนเวิรส หวยเล็บเงือกตอนลาง กักน้ําใหมากขึ้น  ตามแบบที่กําหนด ที่ไดมาตรฐาน  ผลิตน้ําประปา  สนับสนุน

 บานเฝาไร หมู 2

โครงการขุดลอกหนองฝาบาตร เพื่อใหประชาชน ขุดลอกหวยสาธารณะ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 แหลงกักเก็บน้ํา ประชาชนมีน้ําใช ของบ

บานจับไม  หมู 3  มีน้ําใชเพื่อ ตามแบบที่กําหนด ที่ไดมาตรฐาน เพื่อการเกษตร สนับสนุน

การเกษตรตลอดทั้งป อยางเพียงพอ

โครงการขุดลอกลําหวยเดื่อ เพื่อใหมีน้ําในการอุปโภค ขุดลอกลําหวยเดื่อ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 แหลงกักเก็บน้ํา เพื่อใหมีน้ําในการ ของบ

บานจับไม หมู 3 สะอาด  และเพียงพอ ตามแบบที่กําหนด ที่ไดมาตรฐาน อุปโภค สะอาด สนับสนุน

ตอการทําการเกษตร ปลอดภัยรวมถึงใช

ในการเกษตร

โครงการขุดลอกคลองสงน้ํา เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช ขุดลอกคลองสงน้ํา 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 แหลงกักเก็บน้ํา ประชาชนมีน้ํา ของบ

คลองใสไก บานจับไม หมูที่ 3 เพื่อการเกษตรไดตลอด คลองใส ที่ไดมาตรฐาน เพื่อทําการ สนับสนุน

ทั้งป ตามแบบที่กําหนด เกษตรที่เพียงพอ

โครงการขุดลอกหวยเดื่อตอนใต เพื่อใหมีน้ําใช หวยเล็บเงือก 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 แหลงกักเก็บน้ํา ประชาชนมีน้ํา ของบ

พรอมทําฝาย บานจับไม หมู 3  ในการเกษตร ตามแบบที่กําหนด ที่ไดมาตรฐาน เพื่อทําการ สนับสนุน

เกษตรที่เพียงพอ

5     
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เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2568 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการกอสรางฝายน้ําลน เพื่อปองกันปญหาขาดแคลนน้ํา เพื่อทําฝายเก็บกักน้ําไวใช 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 แหลงกักเก็บน้ํา สามารถแกไขปญหา ของบ

หวยเลิงคา เพื่อการเกษตร และกักเก็บน้ําไวใช ในฤดูแลง ที่ไดมาตรฐาน ขาดแคลนน้ํา สนับสนุน

บานทาหายโศก หมู 4 ในฤดูแลง ตามแบบที่กําหนด กักเก็บน้ําไวใช

อยางเพียงพอ

โครงการขุดลอก หวยเลิงคา เพื่อใหสามารถกระจายน้ํา ขุดลอก หวยเลิงคา 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 แหลงกักเก็บน้ํา สามารถกระจาย ของบ

บานทาหายโศก หมู 4 ชลประทานไดอยางมี เพื่อกักเก็บน้ําไวใช ที่ไดมาตรฐาน น้ําเพื่อใชในการ สนับสนุน

ประสิทธิภาพและทั่วถึง ตามแบบที่กําหนด เกษตรไดอยางทั่วถึง

โครงการขุดลอกอางเก็บน้ํา เพื่อใหประชาชนไดมีน้ํา ขุดลอกหวยคําภู 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 แหลงกักเก็บน้ํา ประชาชนมีน้ําใช ของบ

หวยคําภู  เพียงพอสําหรับทําการ กวาง 60 เมตร ที่ไดมาตรฐาน เพื่อการเกษตร สนับสนุน

บานทาหายโศก หมูที่ 4 เกษตร ยาว 840 เมตร อยางทั่วถึง

ตามแบบที่กําหนด

โครงการขุดลอกอางคําภู เพื่อใหมีน้ําใชในการเกษตร ขุดลอกอางคําภู 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 แหลงกักเก็บน้ํา สามารถกระจาย ของบ

พรอมทําฝาย กวาง  60 เมตร ที่ไดมาตรฐาน น้ําเพื่อใชในการ สนับสนุน

บานทาหายโศก หมู ๔ ยาว  840 เมตร เกษตรไดอยางทั่วถึง

ตามแบบที่กําหนด

โครงการขุดลอก หวยผักแวน เพื่อใหสามารถกระจายน้ํา ขุดลอก หวยผักแวน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 แหลงกักเก็บน้ํา สามารถกระจาย ของบ

บานนาฮําใหม หมู 5 ชลประทานไดอยางมี ตามแบบที่กําหนด ที่ไดมาตรฐาน น้ําเพื่อใชในการ สนับสนุน

ประสิทธิภาพและทั่วถึง เกษตรไดอยางทั่วถึง
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11   



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ )

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ผ.02/2
157

157

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2568 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการขุดลอกลําหวยยาง-หินโงน เพื่อใหสามารถกระจายน้ํา ขุดลอกลําหวยยาง-หินโงน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 แหลงกักเก็บน้ํา สามารถกระจาย ของบ

บานหนองยาง หมู 6 ชลประทานไดอยางมี ตามแบบที่กําหนด ที่ไดมาตรฐาน น้ําเพื่อใชในการ สนับสนุน

ประสิทธิภาพและทั่วถึง เกษตรไดทั่วถึง

โครงการขุดลอกอางหินโงน เพื่อใหมีน้ําใชในการเกษตร อางหินโงน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 แหลงกักเก็บน้ํา ประชาชนมีน้ําใช ของบ

พรอมทําฝาย บานหนองยาง ตามแบบที่กําหนด ที่ไดมาตรฐาน เพื่อการเกษตร สนับสนุน

หมูที่ 6 อยางเพียงพอ

โครงการกอสรางบลอกคอนเวิรส เพื่อปองกันการพังทลายของ กอสรางบลอกคอนเวิรส 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 แหลงกักเก็บน้ํา สามารถกระจาย ของบ

หวยเลิงคา หนาดิน ตามแบบที่กําหนด ที่ไดมาตรฐาน น้ําเพื่อใช สนับสนุน

บานทาสําราญ หมู 7 ในการเกษตร

ไดอยางทั่วถึง

โครงการกอสรางฝายและขุดลอก เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใช ขุดลอกหวยโปรง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 แหลงกักเก็บน้ํา ประชาชนสามารถ ของบ

ลําหวยโปรง บานวังชมภู หมู 8 ทําการเกษตรเลี้ยงสัตว ตามแบบที่กําหนด ที่ไดมาตรฐาน ทําการเกษตร สนับสนุน

ไดตลอดทั้งป  และเลี้ยงสัตวได

ตลอดทั้งป

โครงการขุดลอกหนองโสกดินแดง เพื่อกักเก็บน้ําไวใช ขุดลอกหนอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 แหลงกักเก็บน้ํา ประชาชนทําการ ของบ

บานทรัพยเจริญ  ม.9 ในการเกษตรที่เพียงพอ ตามแบบที่กําหนด ที่ไดมาตรฐาน เกษตรและ สนับสนุน

ในชวงหนาแลง เลี้ยงสัตวไดตลอด

ทั้งป
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ )

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย
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158

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2568 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการขุดลอกคลองสงน้ํา เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช ขุดลอกคลองสงน้ํา 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ประชาชนไดใช ประชาชนมีน้ํา ของบ

คลองใสไก บานทรัพยเจริญ เพื่อการเกษตรไดตลอด ตามแบบที่กําหนด น้ําเพื่อการเกษตร เพื่อทําการ สนับสนุน

หมู 9 ทั้งป อยางทั่วถึง เกษตรที่เพียงพอ

โครงการขุดลอกหวยโปรง เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช ขุดลอกหวยโปรง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 แหลงกักเก็บน้ํา ประชาชนมีน้ําใช ของบ

บานภูเงิน หมู ๑๑ เพื่อการเกษตรไดตลอด ตามแบบที่กําหนด ไวใชเพื่อการ เพื่อการเกษตร สนับสนุน

ทั้งป เกษตร อยางเพียงพอ

โครงการกอสรางฝายชะลอน้ํา เพื่อกักเก็บน้ําสําหรับ ฝายชะลอน้ํา 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 แหลงกักเก็บน้ํา สามารถกระจาย ของบ

หวยหินรอง (ขนาดกลาง) ทําการเกษตร ในชวง กวาง 20 เมตร ไวใชเพื่อการ น้ําเพื่อใช สนับสนุน

บานเกษตรเจริญ หมู 12 ฤดูแลง ยาว 20 เมตร เกษตร ในการเกษตร

ไดอยางทั่วถึง

โครงการขุดลอกหวยหมาจอก เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช ขุดลอกหวยหมาจอก 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 แหลงกักเก็บน้ํา สามารถกระจาย ของบ

บานเฝาไรพัฒนา หมูที่ 14 เพื่อการเกษตรไดตลอด ตามแบบที่กําหนด ไวใชเพื่อการ น้ําเพื่อใช สนับสนุน

ทั้งป เกษตร ในการเกษตร

ไดอยางทั่วถึง

โครงการขุดลอกหวยคํานอย เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช ขุดลอกหวยคํานอย 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 แหลงกักเก็บน้ํา ประชาชนมีน้ําใช ของบ

บานเจริญศรี  หมู  15 เพื่อการเกษตรไดตลอด ตามแบบที่กําหนด ไวใชเพื่อการ เพื่อการเกษตร สนับสนุน

ทั้งป เกษตร อยางเพียงพอ

โครงการขุดลอก เพื่อใหสามารถกระจายน้ํา ขุดลอกหวยผักบุงเลิงคา 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 แหลงกักเก็บน้ํา สามารถกระจายน้ํา ของบ

หนองผักบุง เลิงคา ชลประทานไดอยางมี ตามแบบที่กําหนด ไวใชเพื่อการ เพื่อใช สนับสนุน

บานเจริญศรี หมู 15 ประสิทธิภาพและทั่วถึง เกษตร ในการเกษตร

ไดอยางทั่วถึง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ )

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย
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159

159

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2568 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการขุดลอกอางคําปาตอง เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใช ขุดลอกอางคําปาตอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 แหลงกักเก็บน้ํา ประชาชนมีน้ําใช ของบ

บานเจริญศรี หมู 15 ทําการเกษตรเลี้ยงสัตว ตามแบบที่กําหนด ที่ไดมาตรฐาน เพื่อการเกษตร สนับสนุน

ไดตลอดทั้งป อยางเพียงพอ

โครงการขุดลอกหวยโปรง เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใช ขุดลอกหวยโปรง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 แหลงกักเก็บน้ํา ประชาชนมีน้ําใช ของบ

บานพรมงคล หมูที่ 16 ทําการเกษตรเลี้ยงสัตว ตามแบบที่กําหนด ที่ไดมาตรฐาน เพื่อการเกษตร สนับสนุน

ไดตลอดทั้งป อยางเพียงพอ

โครงการขุดลอกหวยโปรง เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใช ขุดลอกหวยโปรง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 แหลงกักเก็บน้ํา ประชาชนมีน้ําใช ของบ

บานนาฮําพัฒนา หมู 17 ทําการเกษตรเลี้ยงสัตว ตามแบบที่กําหนด ที่ไดมาตรฐาน เพื่อการเกษตร สนับสนุน

ไดตลอดทั้งป อยางเพียงพอ

รวม           28   โครงการ 280,000,000 280,000,000 280,000,000 280,000,000 280,000,000 
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บัญชีครุภัณฑ (ผ.๐๓)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย



บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖ -2570 )
เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย
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เปาหมาย หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1    บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง - 

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ลอ 1,375,000    สํานักปลัด

ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ (แบบติดผนัง) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 6 เครื่อง 151,800       151,800       151,800       สํานักปลัด

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

การรักษาความสงบ รถบรรทุก (ดีเซล) ( แบบบรรทุกน้ํา) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ 2,633,000      สํานักปลัด

ภายใน

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง สํานักปลัด

สายสงน้ําดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว  6 เสน 30,000           30,000           30,000         สํานักปลัด

สายสงน้ําดับเพลิง ขนาด  2 นิ้ว   6 เสน 30,000         30,000         30,000         สํานักปลัด

ขอตอทางแยกสงน้ําดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว  3 ตัว 7,000           7,000           7,000           สํานักปลัด

หัวแกละทางออกเกลียวหยาบ (ขนาด 3"x3"x3")  3 หัว 5,000           5,000           5,000           สํานักปลัด

ทอดูดน้ําดับเพลิง ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว 20,000         20,000         20,000         

หัวฉีดน้ําดามปน ปรับน้ําได 4 ระดับ 2 ตัว 25,000           25,000           

ครุภัณฑอื่นๆ

เครื่องตัดถาง  จํานวน 1 ตัว 400,000       400,000       400,000       สํานักปลัด

คีมถาง ขนาด 30 นิ้ว

คีมตัด ปาก 10 นิ้ว

น้ําหนัก 12 กิโลกรัม  แรงตัดไมนอยกวา

67,000 ปอดน เครื่องยนตกําลังไมนอย

กวา 5.5 แรงมา

งบประมาณ

ประเภทที่ แผนงาน หมวด



บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖ -2570 )
เทศบาลตําบลเฝาไร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

161

161

เปาหมาย หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

ประเภทที่ แผนงาน หมวด

2 การพาณิชย ครุภัณฑอื่นๆ

 - ปมจายคลอลีน จํานวน 5  เครื่อง 150,000       150,000         150,000       150,000         150,000       กองชาง

 - เครื่องสูบน้ําแบบซัมเมิส ขนาด 1 แรงมา จํานวน 5 ตัว 135,000       135,000         135,000       135,000         135,000       กองชาง

 - เครื่องสูบน้ําแบบซัมเมิส ขนาด 1.5 แรงมา จํานวน 5 ตัว 135,000       135,000         135,000       135,000         135,000       กองชาง

 - เครื่องสูบน้ําแบบซัมเมิส ขนาด 2 แรงมา จํานวน 5 ตัว 150,000       150,000         150,000       150,000         150,000       กองชาง

 - เครื่องสูบน้ําแบบซัมเมิส ขนาด 3 แรงมา จํานวน 5 ตัว 165,000       165,000         165,000       165,000         165,000       กองชาง

 - เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ขนาด 1 แรงมา จํานวน 5 ตัว 35,000         35,000           35,000         35,000           35,000         กองชาง

 - เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ขนาด 1.5 แรงมา จํานวน 5 ตัว 55,000         55,000           55,000         55,000           55,000         กองชาง

 - เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ขนาด 2 แรงมา จํานวน 5 ตัว 70,000         70,000           70,000         70,000           70,000         กองชาง

 - เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ขนาด 3 แรงมา จํานวน 5 ตัว 70,000         70,000           70,000         70,000           70,000         กองชาง

 - เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ขนาด 5 แรงมา จํานวน 5 ตัว 120,000       120,000         120,000       120,000         120,000       กองชาง

3 การศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ (แบบติดผนัง) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 6 เครื่อง 151,800       151,800       151,800       สํานักปลัด

4    สาธารณสุข ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

   รถบรรทุกขยะ จํานวน 1 คัน 950,000       950,000       กองสาธารณสุข

ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ

ไมต่ํากวา 2400 ซีซี 

แบบเปดขางเททาย

ครุภัณฑการเกษตร

   เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 6 เครื่อง 120,000       120,000       120,000       กองสาธารณสุข

รวม 3,345,600    3,773,000     2,920,600   1,140,000     2,950,600    



 
 

 

 
เทศบาลตาํบลเฝ้าไร่ 

 

2566-2570 

สวนที่  4 
การตดิตามและประเมนิผล 
 



๑๖๒ 
 

สวนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผล 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 

๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ใหมี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหมีหนาท่ีกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภา

ทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ัง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน

ใหประชาชนในทองถ่ินทราบ ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกลาว 

และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม

ของทุกป 
 

การติดตาม 

 การติดตามการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ควรดําเนินการ ดังนี้ 

1) ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินประกอบดวย 

สมาชิกสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวน 3 คน ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก

จํานวน 2 คน ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวน 2 คน หัวหนาสวน

การบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวน 2 คน และผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารคัดเลือกจํานวน 2 คน 

2) ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน

เสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศกผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน

รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบ

วันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

3) ติดตามวาการจัดทําแผนไดปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 หรือไม 

4) ติดตามวา การประสานแผนไดปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนและ

ประสานแผนพัฒนาพ้ืนท่ีในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ.2562 หรือไม 
 

การประเมินผล 

 การประเมินผลนั้นควรประเมินทุกชวงของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยใช CIPP Model  

ประเมินท้ัง 4 ดานประกอบดวย 



๑๖๓ 
 

1) การประเมินสภาพแวดลอม (Context) โดยนําสภาพปญหาและอุปสรรคในการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ินรอบปท่ีผานมา มาเปนขอมูลสําคัญเพ่ือใชกําหนดวัตถุประสงคในการจัดทําแผนและ

ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินในรอบปถัดไป 

2) ปจจัยนําเขา (Input) เปนการประเมินถึงความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีใชในการดําเนินการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เชน จํานวนบุคลากรท่ีเก่ียวของ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และ

ระยะเวลาท่ีดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินวามีความเหมาะสมหรือไม 

3) กระบวนการ (Process) เปนการประเมินระหวางการดําเนินการ เพ่ือขอบกพรองท่ีจะนําไปใช

เปนขอมูลในการพัฒนา แกไข และปรับปรุง ใหการดําเนินการมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

4) ผลผลิต (Product) เปนการประเมินเปรียบเทียบผลผลิตท่ีเกิดข้ึนกับวัตถุประสงคของการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ินท่ีกําหนดไว เพ่ือชี้วัดวาวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวนั้นสําเร็จเพียงใด เชน มี

ผูเขารวมประชุมประชาคมทองถ่ินเพ่ิมข้ึนกวาปท่ีผานมาหรือไม หรือการจัดทําแผนมีระยะเวลา

ดําเนินการนอยกวาหรือมากกวาปท่ีผานมาหรือไม หรือพบขอผิดพลาดในการจัดทําแผนนอยกวา

หรือมากกวาปท่ีผานมาหรือไม เปนตน 

 

ขอเสนอแนะ 

 การจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความ

ตองการของประชาชนไมวาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการศึกษา ดานเศรษฐกิจและสังคม ดานทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1) เสริมสรางความรูใหประชาชนเห็นถึงความสําคัญและประโยชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

2) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินควรคํานึงถึงงบประมาณและสถานะทางการคลังในการพิจารณา

โครงการหรือกิจกรรมท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

3) ควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแตละดานท่ีจะตองดําเนินการ  

ซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด โอนตั้งรายการใหม 

 

สรุป 

 การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลนั้น จะตองดําเนินการใหสอดคลองกับ

แนวคิดการวางแผนและการมีสวนรวมของประชาชน อีกท้ังตองดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2538 และระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนท่ีในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ. 2562 เพ่ือให 

การจัดแผนเกิดการบูรณาการเชื่อมโยงกันทุกระดับในทุกมิติ ตลอดจนสามารถตอบสนองความตองการของ

ประชาชนในทองถ่ินไดอยางแทจริงอีกดวย 
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