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ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

1. ด้านกายภาพ 

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 

ประวัติความเป็นมา 
 

จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลักตามพระราชกฤษฎีกา ลงวันที่ 19  เดือน มกราคม พ.ศ.

2539และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเขตตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเทพสถิต  ลงวันที่ 11 เดือน

มีนาคม  พ.ศ.2541 

ตำบลนายางกลัก  อำเภอเทพสถิต  มีประชาชนอพยพมาตั้งถิ่นฐาน บ้านเรือนรวมกันอยู่เป็น 

กลุ่มต่อมาจัดตั้งหมู่บ้าน และตำบลนายางกลัก  เดิมขึ้นอยู่กับอำเภอบำเหน็จณรงค์  ต่อมาปี  2519  จัดตั้งเป็น

ตำบลหนึ่งของอำเภอเทพสถิตในปัจจุบัน  แต่เดิมมีจำนวนหมู่บ้าน  11  หมู่บ้าน  ปัจจุบันมี  17 หมู่บ้าน 

คำว่า “ บ้านนายางกลัก” มีความหมาย ดังนี้คือ คำว่า “ นา” หมายถึงทุ่งนาทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน 

คำว่า “ ยาง “ หมายถึงต้นยางสามต้นที่มีลำต้นขนาดใหญ่ เกิดบริเวณศาลาเจ้าพ่อขุนพลติดลำห้วยกระจวน คำ

ว่า “กลัก” หมายถึง ต้นกระเบากลัก คนสมัยก่อนจึงเรียกรวมกันว่าบ้านนายางกลักซึ่งเป็นชื่อที่มีความหมายดี

มาก บ้านนายางกลักเดิมเป็นหมู่บ้านชาวดงหรอืชาวชะบนอาศัยอยู่ ประมาณ 20 หลังคาเรอืน ต่อมาราษฎรจาก

ที่ต่าง ๆได้มาอาศัยอยู่จึงจัดตั้งเป็นหมู่บ้านมาประมาณ57ปี ปัจจุบันมีประชากรชาย   7,057 คน,หญิง  6,826  

คน จำนวนหลังคาเรือน4,911หลังคาเรือนราษฎรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทำการเกษตร 80 % , ค้าขาย 15% , 

รับราชการ 5 % ราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 

ในด้านทรัพยากรธรรมชาติ มีแหล่งธรรมชาติ คือ ห้วยลำกระจวน ที่มีน้ำตลอดปีและไผ่รวกที่เกิดตาม

ธรรมชาติราษฎรมกีารบริโภคอย่างเพียงพอและส่วนหนึ่งก็เก็บขายสร้างรายได้เสริมไหก้ับตนเองอกีด้วย 
 

ที่ตั้งอาณาเขต 

  องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก  ตัง้อยู่ที่หมู่ที่ 1  บ้านนายางกลัก  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูม ิ  

ถนนสายเทพสถิต – ซับใหญ่ กม.ที่ 35  ซึ่งมีระยะทางห่างจากอำเภอเทพสถิตประมาณ  35 กิโลเมตรและห่าง

จากจังหวัดชัยภูมปิระมาณ  75  กิโลเมตร 

อาณาเขต 

-  ทิศเหนอื               ติดต่อกับ     ตำบลโป่งนก       อำเภอเทพสถิต     จังหวัดชัยภูมิ 

-  ทิศใต้                   ติดต่อกับ     ตำบลซับใหญ่      กิ่งอำเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ 

-  ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ     ตำบลโสกปลาดุก   อำเภอหนองบัวระเหว   จังหวัดชัยภูมิ 
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-  ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ     ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 2-2   ขอบเขตการปกครองและสถานท่ีสำคัญในตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 

 

 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

 สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับกันกับที่ราบลุ่ม สลับเนินเขากั้นทั้ง 2 ด้าน โดยมีความสูงจาก

ระดับน้ำทะเลเฉลี่ยประมาณ  310  เมตร  ประกอบด้วยเทือกเขาพังเหยและเทือกเขาพญาฝ่อ เป็นลอยเลื่อนที่

เกยทับกันของเพลตสองเพลต คือ เพลตชาน – ไทยกับเพลตอินโดไชน่า ทำให้เพลตอินโดไชน่าถูกดันยกสูงขึ้น มี

หินโครงสร้างสำคัญเป็นหินทรายชุดโคราชหมวดหินภูพาน หมวดหินพระวิหาร และหมวดหินภูกระดึง ที่มีอายุ

การสะสมตัวอยู่ในยุคจูแลสลิกและไทรแอสสิก หรือประมาณ 180 – 230 ล้านปี และมีแหล่งสำคัญเนินเขาเป็น

แหล่งต้นน้ำลำธารแหล่งต้นน้ำชี และแม่น้ำป่าสักและมีทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้และแหล่งท่องเที่ยวที่

สำคัญ  เช่น  น้ำตกธรรมชาติบ้านน้ำลาดโฮมสเตบ้านน้ำลาด   พระพุทธเขายายหอม ฯ 
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1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

ภูมอิากาศของตำบลนายางกลักเป็นแบบมรสุมมี   3  ฤดูคือ 

 -  ฤดูร้อน เริ่มตัง้แต่ วันที ่   1   มีนาคม   -  30  พฤษภาคม 

 -  ฤดูฝน เริ่มตัง้แต่ วันที ่   1   มิถุนายน  - 30  กันยายน 

 -  ฤดูหนาว เริ่มตัง้แต่ วันที ่   1    ตุลาคม - 29  กุมภาพันธ์ 

  ในฤดูฝนมีประมาณน้ำฝนเฉลี่ย 40  มม.  ในฤดูร้อนมีอุณหภูมิเฉลี่ย40องศาเซลเซียสและฤดู

หนาวมีอุณหภูมิเฉลี่ย 12  องศาเซลเซียส 

 1.4  ลักษณะของดนิ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก มีเนื้อที่ประมาณ  236 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  

147,500  ไร่ดินของตำบลนายางกลัก ประกอบด้วยดิน 3 ชุด ดินชุดน้ำพองที่มีปฏิกิริยาเป็นด่าง (Nam Phong 

Varia “Ng+b) มีประมาณร้อยละ 2 ของพื้นที่ ดินชุดในสภาพพื้นที่เชิงซ้อน (Solpe Complex “SC”) มีประมาณ

ร้อยละ 8 ของพื้นที่ และดินส่วนใหญ่ เป็นดินชุดหน่วยสัมพันธ์ของดินชุด ลาดหญ้า ท่ายาง และเขาใหญ่ ( Lat 

ya/Thayang/Khaoyai “Ly/Ty/Ky) มีประมาณร้อยละ 90 ของพื้นที่ 

 ลักษณะและคุณสมบัติของดินชุดหน่วยสัมพันธ์ของดนิชุดลาดหญ้า ท่ายาง และเขาใหญ่ 

  ดินชนิดนี้ประกอบด้วยดิน 3 ชนิดด้วยกัน ส่วนใหญ่จะเกิดตามเชิงเขา เกิดอยู่สลับและปะปนกัน

จนไม่สามารถแยกขอบเขตที่แน่นอนได้ จงึได้รวมไว้ในหน่วยแผนที่เดียวกัน ซึ่งมีประมาณร้อยละ 90 ของพื้นที่ 

  ดินชุดลาดหญา้ (Lat Ya Series “Ly”) 

  เกิดจากกินดินดาดเชิงเขาและจากการสลายตัวของหินทราย สภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่น

ลอนลาดถึงลูกคลืน่ลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 % ดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ำดี สามารถให้น้ำซึมผ่านได้

ปานกล่ง มีการไหลบ่าของน้ำบนผวิดินได้เร็ว ระดับน้ำใต้ดินลึกมากกว่า 2 เมตร ดินบนลึกไม่เกิน 30 ซม. เนื้อดิน

เป็นดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนที่มีสีพื้นเป็นสีน้ำตาลจนถึงน้ำตาลเข้มหรือสีน้ำตาลปนเหลือง ค่าความเป็นกรด

เป็นด่าง 5.0-6.0 ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนปนเหนียว ปนกรด มีสีน้ำตาลปนแดงหรือสีแดงปนเหลือง ค่าความเป็น

กรด ด่าง 405-5.5  มีปริมาณอินทรียวัตถุปานกลาง ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสและธาตุ         โปรแตสเซี่ยมที่เป็น

ประโยชน์ต่อพืช ต่ำมาก และมีคุณสมบัติทางกายภาพไม่สู้ดีนัก เนื่องจากดินชุดนี้มีความอุดสมบูรณ์ต่ำ ฉะนั้น ใน

การปลูกพืชไร่ จะให้ผลผลิตดีในระยะสั้น ต่อจากนั้นดินจะเสื่อมและจืด ทำให้ปลูกพืชไม่ค่อยได้ผล ต้องปรับปรุง

บำรุงดนิอย่างสม่ำเสมอ 

  ดินชุดท่ายาง (Thayang Series “Ty”) 

  มีวัตถุต้นกำเนิดและลักษณะรายละเอียดต่างๆ เช่นเดียวกับดินชุดลาดหญ้าทุกประการ ยกเว้น 

ดินต้นกว่า คือจะพบช้ันดินที่มีก้อนกรวดประกอบด้วยชิน้ส่วนของหินทราย กินดาดและหินควอทซ์อยู่ตื้น โดยพบ

อยู่ในความลกึไม่เกิน 50 ซม. เป็นดินที่มคีวาม        

อุดมสมบูรณ์ต่ำ สภาพพื้นที่มคีวามสูงชัน ไม่เหมาะกับการเกษตรกรรม 
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  ดินชุดเขาใหญ่ (Khaoyai association “Ky”) 

  เป็นดินที่มีการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ และหินดาดเชิงเขา พวกหินทราย มีสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่น

ลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดเท 2-8 % ดินมีการระบายน้ำดี มีความสามารถให้น้ำซึมผ่านได้ปาน

กลาง มีการไหลบ่าของน้ำผวิดินได้เร็ว หน้าดินลึก เนือ้ดินเป็นดินร่วนปนทรายสีน้ำตาลเข้ม ค่าความเป็นกรด ด่าง

ประมาณ 5.0-6.5 ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินเหนียวสีแดงปนเหลือง ค่าความเป็นกรด 

ด่าง 4.5-5.5 

  ดินในสภาพที่ลาดเชิงซ้อน (Slope Complex “SC”) 

  พื้นที่เป็นเนินเขาสลับซับซ้อนมีความลาดชัน 16-35 % เกิดจากการสลายตัวของหินหลายชนิด

รวมกัน ส่วนใหญ่เป็นหินทราย หินปูน หินดินดาด หินทรายแป้ง ดินที่เกิดส่วนใหญ่มีทั้งดินตื้นหินโผล่และดินลึก 

เนื้อดินเป็นทั้งดินทรายและดินเหนียว มีทั้งสภาพเป็นกรดและเป็นด่าง ไม่สามารถแยกขอบเขตของดินได้ ดินชนิด

นีไ้ม่เหมาะการทำเกษตรใดๆ ทั้งสิน้ 

  ดนิคล้ายชุดน้ำพองแต่มีปฏิกิรยิาเป็นด่าง (Nam Phong basic Variamt “Ng+b”) 

  เกิดจากตะกอนลำน้ำซึ่งถูกพัดพาทับถมกันเป็นเวลานาน บนลานตะพักน้ำของลำน้ำเก่าหน้าดิน

ลึก มกีารระบายน้ำดีเกินไป ระดับน้ำใต้ดินลกึกว่า 4 เมตร ฤดูแล้งค่าความเป็นกรดด่าง 7.0-8.0 

 โดยสรุปแล้วดินชุดนี้มีแร่ธาตุอาหารตามธรรมชาติต่ำมาก คุณสมบัติทางกายภาพเลว ความสามารถใน

การอุม้นำ้ต่ำ จงึไม่เหมาะกับการทำการเกษตร 
(ข้อมูลจากแผนพัฒนาการเกษตรตำบลนายางกลัก พ.ศ. 2558-2560) 
 

 1.5  ลักษณะของแหล่งน้ำ  

 -  แหล่งน้ำสำคัญทางธรรมชาติ  ในเขตตำบลนายางกลัก มแีหล่งนำ้ที่สำคัญ  ได้แก่  ลำหว้ย

วังขอนลำหว้ยตาคามลำหว้ยสันกาย ลำหว้ยยางแล้ง ลำหว้ยชำรุ  ลำหว้ยล้างชาม ลำห้วยกระจวนเป็นแหล่งน้ำ

ตามธรรมชาติซึ่งจะขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง  เนื่องจากไม่มฝีายชะลอน้ำกั้นเป็นระยะ เพื่อเก็บน้ำไว้ใช ้ และในฤดู

ฝนจะมนี้ำป่าไหล่หลากจากภูเขา  ทำให้เกิดน้ำท่วมบริเวณที่ราบลุ่มติดลำหว้ย   

 -อ่างเก็บน้ำบ้านเสลี่ยงทอง  ขนาดความจุ 161,038  ลบ.ม. 

 -อ่างเก็บน้ำบ้านคลองไทร  ขนาดความจุ  307,660ลบ.ม. 

 -อ่างเก็บน้ำเขาหวด-เขากลด  ขนาดความจุ  35,698  ลบ.ม. 
 

 1.6  ลักษณะของไม้/ป่าไม้  

 เนื่องจากบริเวณที่ดนิป่านายางกลักในท้องที่ตำบลโป่งนกตำบลนายางกลักตำบลบ้านไร่ตำบลวะตะแบก

อำเภอเทพสถิตและตำบลซับใหญ่กิ่งอำเภอซับใหญ่อำเภอจัตุรัสจังหวัดชัยภูมิมีเนื้อที่ประมาณ๙๙.๙ตาราง

กิโลเมตรหรอืประมาณ๖๒,๔๓๗.๕ไร่ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีค่าเช่นพันธุ์ไม้ 



 

7 
 

ของป่าสัตว์ป่านานาชนิดตลอดจนทิวทัศน์ที่สวยงามยิ่งสมควรกำหนดใหเ้ป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ

อุทยานแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๐๔เพื่อสงวนไว้ใหค้งอยู่ในสภาพธรรมชาตเิดิมมิใหถู้กทำลายหรอืเปลี่ยนแปลงไปเพื่อ

ประโยชน์แก่การศกึษาและรื่นรมย์ของประชาชนและเพื่ออำนวยประโยชน์อื่นแก่รัฐและประชาชน 
 

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 

 2.1 เขตการปกครอง 

  ตำบลนายางกลัก  เป็นหนึ่งในห้าของเขตท้องที่อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ  มีจำนวน  17  

หมู่บ้าน  ประกอบด้วย 

  หมู่ที่ 1  บ้านนายางกลัก 

  หมู่ที่ 2  บ้านหัวสะพาน 

  หมู่ที่ 3  บ้านวังตาท้าว 

  หมู่ที่ 4  บ้านน้ำลาด 

  หมู่ที่ 5  บ้านเสลี่ยงทอง 

  หมู่ที่ 6  บ้านโคกสะอาด 

  หมู่ที ่7  บ้านคลองไทร 

  หมู่ที่ 8  บ้านหว้ยน้อย 

  หมู่ที่ 9  บ้านโคกอนุ 

  หมู่ที่ 10  บ้านหว้ยหินฝน 

  หมู่ที่ 11  บ้านวังช้าง 

  หมู่ที่ 12  บ้านเทพนิมติ 

  หมู่ที่ 13  บ้านโนนจำปา 

  หมู่ที่ 14  บ้านโนนเจริญ 

  หมู่ที่ 15  บ้านประดู่ซับกาด 

  หมู่ที่ 16  บ้านเก้าสัมพันธ์ 

  หมู่ที่ 17   บ้านหนองรัง 

 

 2.2  การเลอืกตั้ง 

 การแบ่งเขตเลือกตั้งของสมาชิกผู้แทนราษฎรของจังหวัดชัยภูมิ  ตำบลนายางกลักอยู่ในเขตที่ 4  ใน

ทั้งหมด 6  เขต  และการแบ่งเขตเลือกตั้งของท้องถิ่น มีจำนวน 25  หน่วยเลือกตั้ง  
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3.  ประชากร 

 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร 

 โครงสรา้งประชากร  สถิตขิ้อมูลประชากรของตำบลนายางกลัก   จากของสำนักงานทะเบียนราษฎร์ 

กระทรวงมหาดไทย  ณ วันที่ 30  เมษายน  2562  พบว่าตำบลนายางกลักมีจำนวนประชากรทั้งสิน้  13,883  

คน  เป็นชาย  7,057  คน  เป็นหญิง  6,826  คน  มีบ้านทั้งสิน้  4,911  ครัวเรือน  

 

หมู่ที ่ ชาย หญิง รวม 

1  บ้านนายางกลัก 1,313 1,310 2,623 

2  บ้านหัวสะพาน 601 597 1,198 

3  บ้านวังตาท้าว 389 347 736 

4  บ้านน้ำลาด 619 534 1,153 

5  บ้านเสลี่ยงทอง 348 322 670 

6  บ้านโคกสะอาด 476 447 923 

7  บ้านคลองไทร 249 249 498 

8  บ้านหว้ยน้อย 306 307 613 

9  บ้านโคกอนุ 486 496 981 

10  บ้านหว้ยหินฝน 548 526 1,074 

11  บ้านวังช้าง 123 123 246 

12  บ้านเทพนิมติ 86 71 157 

13  บ้านโนนจำปา 292 312 604 

14  บ้านโนนเจรญิ 318 318 636 

15  บ้านประดู่ซับกาด 277 249 526 

16  บ้านเก้าสัมพันธ์ 289 267 556 

17  บ้านหนองรัง 338 351 689 
 ท่ีมา  สำนักงานทะเบียนราษฎร์  กระทรวงมหาดไทย  ณ วันท่ี 30เมษายน  2562 

3.2  ช่วงอายุและจำนวนประชากร 

 เมื่อนำข้อมูลประชากรของตำบลนายางกลักมาวิเคราะห์ตามช่วงช้ันอายุ  พบว่า  ประชากรของตำบลนา

ยางกลักในวัยแรงงานมีจำนวนมาก  ซึ่งถือว่าเป็นประชากรที่จะสร้างมูลค่าและผลผลติให้กับตำบลนายางกลักได้ 

และไม่ส่งผลกระทบส่วนภาคการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพส่วนใหญ่ของประชากรในตำบลนายางกลัก  

 



 

9 
 

 

 

ช่วงอายุ ปี  พ.ศ. 

2557 2558 2559 

อายุ 0- 5 ปี 212 226 189 

อายุ 6-12 ปี 1480 1417 1348 

อายุ  13-59 ปี 10506 10633 10507 

อายุ 60 ปีขึ้นไป 1439 1486 1756 

 

 

   

 

  
  ตาราง :  เปรียบเทียบชว่งอายุ   

    
    

4.  สภาพทางสังคม 

 4.1  การศกึษา 

 ตำบลนายางกลักจัดการศกึษาทั้ง 2  รูปแบบ  คือ การศกึษาในโรงเรยีนและนอกโรงเรยีน  จำแนกได้ดังนี้ 

(1)  การศกึษาในโรงเรยีน  มีจำนวน 9  โรงเรียน สามารถจำแนกได้ดังนี้ 
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ชื่อสถานศกึษา จำนวนนักเรียน(คน) 

ปี พ.ศ. 

2557 

ปี พ.ศ.  

2558 

ปี พ.ศ. 

2559 

ปี พ.ศ.

2560 

ปี พ.ศ.

2561 

ปี พ.ศ.

2562 

1.  รร.  บ้านนาประชาสัมพันธ์ 463 425 399 402 410 409 

2.  รร. บ้านนาประชาสัมพันธ์ 

(สาขาหว้ยน้อย) 

35 40 40 30 27 25 

3.  รร. บ้านนาประชาสัมพันธ์ 

(สาขาโคกอนุ) 

63 63 60 40 41 41 

4.  รร. บ้านหัวสะพาน 181 180 181 199 209 207 

5.  รร. บ้านวังตาท้าว 204 190 172 172 163 177 

6.  รร. บ้านน้ำลาด 133 130 127 126 127 120 

7.  รร. บ้านเสลี่ยงทอง 129 130 116 118 122 116 

8.  รร.บ้านโคกสะอาด 114 109 105 113 96 100 

9.  รร.หนิฝนวิทยาคม 158 150 148 142 121 119 

 

  ท่ีมาข้อมูล  :  ระบบสารสนเทศทางการศกึษา (sis) ณ วันท่ี 10  มิถุนายน ของทุกป ี

 

รายชื่อผูบ้ริหารโรงเรียนในเขตตำบลนายางกลักข้อมูล ณ  วันท่ี 10  มถิุนายน 2562 

1.  รร.  นายางกลักพิทยาคม 

 ดร.  อมร  ชัยวิเชียร 

2.  รร. บ้านนาประชาสัมพันธ์    

 นายดิเรก   แจ้งจิตร 

3.  รร.  บ้านหัวสะพาน   

 นายสายัณห ์ ขอพันดุง 
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4.  รร. บ้านวังตาท้าว 

 นายวิรัช  ฉันทิยานนท์ 

5.  รร. บ้านน้ำลาด 

 นายสมหมาย  สุขสำราญ 

6.  รร.เสลี่ยงทอง 

 นายสุพจน์  เพ็ชรวิเศษ 

7.  รร. บ้านโคกสะอาด 

 นายเอกวินทร์  อุคำ 

8.  รร.หนิฝนวิทยาคม 

 นายประทีป  ลี้พล 

(2)  การศกึษานอกโรงเรยีน  มีศูนย์การศกึษานอกโรงเรียนอยู่ 1  แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งสังกัดองค์การ

บริหารส่วนตำบลนายางกลัก 2  แห่ง  

 

ข้อมูลจำนวนเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 
สถานศกึษา ปีการศึกษา 

ปีพ.ศ. 

2557 

ปี พ.ศ. 

2558 

ปี พ.ศ. 

2559 

ปี พ.ศ. 

2560 

ปี พ.ศ. 

2561 

ปี พ.ศ. 

2562 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนายางกลัก 180 คน 193  คน 153  คน 190 217 200 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นห้วยหนิฝน 32  คน 33  คน 36  คน 40 35 35 

ท่ีมาข้อมูล  :  จากระบบสารสนเทศทางการศกึษา (ccis)  ณ วันท่ี 10  มถิุนายน ของทุกป ี

 

4.2  งานสาธารณสุข 

 ตำบลนายางกลัก  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล อยู่ในพืน้ที่ จำนวน 3  แห่ง คลินิกเอกชน 

จำนวน  1  แห่ง  และสถานพยาบาลเอกชน จำนวน 3  แห่ง  

รายชื่อบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายางกลัก 

1.  นายฉกาจ  กาชัย      ตำแหน่งผอ. รพ. สต. บ้านายางกลัก 

2. นางสมคิด  ชนะชัย     ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

3.  นางสาวปรียดา  ฆ้องโนนแดง  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ 
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4.  นางสาววาสนา  ชัยจันดี  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 

5.  นางสาวนพวรรณ  วสุธรสกุล ตำแหน่ง  นวก.ทันตสาธารณสุข 

6.  นางสาวภริมณ์ญา  โม่งปราณีต ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

7.  นางสาวสุภาภรร์  อินทร์ตา    ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 

รายชื่อบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหว้ยหินฝน 

1.  นายสมบัติ   มคีำ   ตำแหน่งผู้อำนวยการ รพ.สต. 

2.  นางยุวดี  มีคำ   ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

3.  นายณัฐพล  ถนอมชาติ  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถนุายน 2562) 

 

สถิตกิารให้บริการของ รพ.สต.นายางกลัก   

ที ่ สาเหตุการป่วยตามกลุ่มโรค หน่วยนับ จำนวนการให้บริการ(ราย) 

ปีงบประมาณ 

2557 

ปีงบประมาณ 

2558 

ปีงบประมาณ 

2559 

1 โรคติดเชือ้และปรสิต ราย 165 120 241 

2 เนือ้งอก(รวมมะเร็ง) ราย 10 3 4 

3 โรคเลือดและอวัยวะสร้าง

เลือดและความผิดปกติ

เกี่ยวกับภูมคิุ้มกัน 

ราย 12 3 7 

4 โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ 

โภชนาการ และเมตาบอลิซึม 

ราย 2698 2730 3410 

5 ภาวะแปรปวนทางจติและ

พฤติกรรม 

ราย 234 88 190 

6 โรคระบบประสาท ราย 290 297 190 

7 โรคตารวมส่วนประกอบของ

ตา 

ราย 318 200 193 

8 โรคหูและปุ่มกกหู ราย 27 25 122 

9 โรคระบบไหลเวียนเลือด ราย 2903 2447 3173 

10 โรคระบบหายใจ ราย 2130 2024 2687 

11 โรคระบบย่อยอาหาร รวม

โรคในช่องปาก 

ราย 2220 2412 2069 
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12 โรคผวิหนังและเนื้อเยื่อใต้

ผวิหนัง 

ราย 573 498 619 

13 โรคระบบกล้ามเนือ้ รวม

โครงร่างและเนื้อยึดเสริม 

ราย 935 935 927 

14 โรคระบบสืบพันธุ์ร่วม

ปัสสาวะ 

ราย 102 96 153 

15 ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์  

การคลอด  และระยะหลัง

คลอด 

ราย 2 0 6 

16 ภาวะผดิปกติของทารกที่

เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด 

ราย 3 0 0 

17 รูปร่างผดิปกติแต่กำเนดิ  

การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิด

และโครโมโซมผิดปกติ 

ราย 7 0 0 

18 อาการ แสดงและสิ่งผิดปกติ

ที่พบได้จาการตรวจทาง

คลินิคและทาง

หอ้งปฏิบัติการฯ 

ราย 1113 1047 1180 

19 การเป็นพิษและผลที่ตามมา ราย 23 7 21 

20 อุบัติเหตุจาการขนส่ง และผล

ที่ตามมา 

ราย 42 51 103 

21 สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ  ที่

ทำให้ป่วยหรือตาย 

ราย 261 241 339 

 รวม ราย 14,068 13,224 15,698 
ท่ีมาข้อมูล :  สถิตผิู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ 21 กลุ่มโรค (รง. 504)  ของ รพ.สต.นายางกลกั 
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4.3  อาชญากรรม  / ยาเสพติด 

 อาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ ได้แพร่เข้าไปในพืน้ที่แทบทุกส่วนของโลกเนื่องด้วยกระแสการใชเ้ทคโนโลยี

สื่อสารได้อย่างรวดเร็วหลากหลายเส้นทางให้เลือกในการทำกิจกรรมต่างๆ  การติดตามร่องรอยการกระทำ

ความผิดเป็นเรื่องยากมากขึ้น   ในห้วงเดือนมกราคม – ตุลาคม 2559  มีคดอีาญาเกิดในเขตอำเภอเทพสถิต  

จำนวน 192 คดี  คดีจราจรทางบก จำนวน 13 คดี  มีรายละเอียดดังนี้ 

 1.  ความผิดเกี่ยวกับชีวติร่างกาย เกิด 9  ราย  จับได้ 7 ราย ผูต้้องหา 7 คน 

 2.  ความผดิเกี่ยวกับทรัพย์ เกิด 3 ราย จับ 1 ราย  ผูต้้องหา 1 คน 

 3.  ความผิดพิเศษ  จับ 20 ราย  ผู้ต้องหา 18 คน 

 4.  ความผิดรัฐเป็นผู้เสียหายและความผิดอื่นฯ จับ 164 ราย ผูต้้องหา 248  ราย    

 ผลการปราบปรามอาชญากรรม  ตำบลนายางกลัก  ในหว้งเดียวกัน   

 1.  ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  ลักทรัพย์ เกิด 1 ราย จับ 1 ราย  ผูต้้องหา 1 คน 

 2.  ความผดิพิเศษ  พระราชบัญญัติป่าไม้ จับ 3 ราย  ผูต้้องหา  3 คน 

 3.  ความผิดรัฐเป็นผูเ้สียหาย  พระราชบัญญัติอาวุธปืน จับ 4 ราย ผูต้้องหา 4 คน  

 4.  พระราชบัญญัติยาเสพติด (ยาบ้า) จับ 5 ราย  ผู้ต้องหา 5 คน  

 5. พระราชบัญญัติการพนัน จับ 2 ราย  ผูต้้องหา 7 คน 

 6.  พระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ (เมาขับ)  จับ 1 ราย  ผู้ตอ้งหา 1 คน  
ท่ีมาข้อมูล  :  สถิตจิากสถานีตำรวจภูธรเทพสถิต อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูม ิ ณ วันท่ี 12  ตุลาคม  2559 

 

      สถิตผิลการจับกุมยาเสพตดิ ตำบลนายางกลัก  ช่วงเดอืนมกราคม –ธนัวาคม พ.ศ.2561 

ข้อหา จำนวน หมายเหต ุ

การครอบครองเพื่อจำหน่าย 10  ราย  

การครอบครองเพื่อเสพ 21 ราย  

ผู้เสพ 21  ราย  

รวม 52 ราย  

  ข้อมูล ณ วันท่ี  พฤษภาคม  2562 
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5.  ระบบบรกิารพ้ืนฐาน 

5.1  การคมนาคมขนส่ง   

 1.  ทางหลวงแผ่นดิน ที่สำคัญได้แก่ 

  ก.  ทล. 2354  อำเภอเทพสถิต-อำเภอซับใหญ่  ระยะทางประมาณ 15  กม. 

  ข.  ทล. 2008  บ้านนายางกลัก-บ้านซับมงคล  ระยะทางประมาณ  8.40 กม. 

  ค. ทล. 4048  บ้านนายางกลัก-บ้านเทพนิมติ  ระยะทางประมาณ 12.60 กม. 

  ง. – บ้านโคกสะอาด-บ้านเทพนา  ระยะทางประมาณ 4  กม. 

  จ. –บ้านหว้ยหนิฝน-บ้านวังช้าง  ระยะทางประมาณ 2 กม. 

  ช. –ป้อมยามนายางกลัก-คุ้ม 8  นายางกลัก  ระยะทางประมาณ 2 กม. 

 2.  ถนนลูกรัง/หนิคลุก  ภายในตำบล  ระยะทางประมาณ 36,440  เมตร  

 3.  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบล ระยะทางประมาณ 55,000  เมตร  

  

5.2  การไฟฟ้า  

 จากการสำรวจข้อมูลพบว่าประชาชนในเขตตำบลนายางกลักมีไฟฟ้าอัตราร้อยละ 95  ของจำนวน

ครัวเรือนทั้งหมด  ที่เหลือจะเป็นการตั้งบ้านเรือนขึ้นใหม่ ที่อยู่ห่างไกล ซึ่งต้องรอดำเนินการจากการไฟฟ้ าส่วน

ภูมภิาคและงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก  

5.3  การประปา 

 จากการสำรวจและข้อมูลพบว่าประชาชนในเขตตำบลนายางกลักได้รับบริการระบบประปาครบทุก

หมู่บ้าน  แต่เนื่องจากมีการขยายตัวของจำนวนประชากรและครัวเรือนที่อยู่ห่างไกลออกไป  ทำให้การให้บริการ

ระบบน้ำประปาหมู่บ้านไม่ครบถ้วนและจะขาดแคลนแหล่งน้ำในฤดูแล้ง  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้พิจารณา

ขอรับการจัดสรรจากหน่วยงานภายนอกและดำเนินการจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนายาง

กลักในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  

5.4  โทรศัพท์   

 จากการสำรวจและข้อมูลพบว่าในเขตตำบลนายางกลัก  ได้รับสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เป็นอย่างดี 

ซึ่งจะมีบางพืน้ที่เป็นพืน้ที่สลับเนินเขา ยังคงไม่สามารถรับสัญญาณโทรศัพท์ได้ชัดเจน    

5.5  ไปรษณีย์  

 ระบบการขนส่งสินค้าทางไปรษณีย์  ในเขตพื้นที่ตำบลนายางกลักมีไปรษณีย์ เอกชนจำนวน 1  แห่ง ซึ่ง

ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 1  ตำบลนายางกลัก   
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6.  ระบบเศรษฐกิจ 

6.1  การเกษตร 

 จากการสำรวจข้อมูลพบว่าประชาชนในพื้นที่ตำบลนายางกลัก  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ร้อย

ละ 90  และเป็นพืชเชิงเดี่ยว   

 อำเภอเทพสถิต มีรายได้เฉลี่ยต่ำที่สุดในเขตจังหวัดชัยภูม ิ  49,510 บาทต่อคนต่อปี และมีรายจ่ายน้อย

ที่สุดในเขตจังหวัดชัยภูมิ  25,720 บาทต่อคนต่อปี  
ท่ีมาข้อมูล :  รายงานคุณภาพชวีติของคนในชนบทจังหวัดชัยภูมิ2559สำนักงานพัฒนาชุมชนจงัหวัดชัยภูม ิ

 

 จำนวนพืน้ที่และการเกษตรและปริมาณผลผลติในการเพาะปลูกพืชหลัก 

ชนิดพืช จำนวนพื้นที่ (ไร่) จำนวนเกษตรกร ผลผลิตต่อไร่(กก.) 

มันสำปะหลัง 35,572 1,700 2,750 

พริก 2,000 120 30 

ข้าว 8,650 50 10,000 

ข้าวโพด 1,140 80 600 

อ้อย 300 30 11,000 
ท่ีมาข้อมูล :  แผนพัฒนาเกษตรตำบลนายางกลัก (พ.ศ. 2557-2559)   

 

7.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

 ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 90  นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีวัดและสำนักสงฆ์ รวม 26 แห่ง ดังนี้ 

 บ้านนายางกลัก    1.  วัดใหญ่นายางกลัก 

        2.  วัดเขาหวดพนารักษ์ 

  บ้านหัวสะพาน   1.  วัดคีรีวงศ์ 

      2.  วัดศรีดาวเรืองวนาราม 

  บ้านวังตาท้าว   1.  วัดวังตาทาท้าว 

      2.  สำนักสงฆ์สัมมาอริโย 

  บ้านน้ำลาด   1.  วัดบ้านน้ำลาด 

      2.  สำนักสงฆ์บ้านน้ำลาด 

  บ้านเสลี่ยงทอง   1.  วัดเขาจอมดอย 

  บ้านโคกสะอาด   1.  วัดบ้านโคกสะอาด 

  บ้านคลองไทร   1.  วัดคลองศลิา 
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      2.  วัดป่าภูน้ำล้อม 

   

  บ้านหว้ยน้อย   1.  วัดบ้านหว้ยน้อย 

      2.  สำนักสงฆ์เขาแก้วมณี 

  บ้านโคกอนุ   1.  วัดบ้านโคกอนุ 

      2.  วัดป่าถ้ำหม้อ 

      3.  วัดโคกมะกอก 

  บ้านหว้ยหินฝน   1.  สำนักสงฆ์ป่าโพธิ์ศรสีมภร 

  บ้านวังช้าง   1.  วัดพระบาทบาทเขายายหอม 

      2.  สำนักสงฆ์บ้านวังช้าง 

  บ้านเทพนิมิต   1.  วัดถ้ำผาโบสถ์เทพนิมติ 

  บ้านโนนจำปา   1.  วัดชัยมงคลโนนจำปา 

  บ้านโนนเจริญ   1.  วัดสันตินานาชาติ 

      2.  วัดเขาเจริญธรรม 

  บ้านประดู่ซับกาด  1.  วัดประดู่ซับกาด 

  บ้านเก้าสัมพันธ์   1.  วัดคุ้มเก้าศาลาชุมพล 

      2.  สำนักสงฆ์โชคสัมพันธ์วนาราม 

  บ้านหนองรัง   1.  วัดพุทธกิจจาราม 

 

 8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

 -  ป่าไม้  ในเขตตำบลนายางกลักมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้  ซึ่งมีลักษณะเป็นป่าโปร่งเชิงเขา มีบางส่วน

ที่เป็นป่าปกคลุมหนาแน่น 

-  แหล่งน้ำสำคัญในเขตตำบลนายางกลัก มแีหล่งน้ำที่สำคัญ  ได้แก่  ลำหว้ยวังขอนหว้ยเลียงผาลำ

หว้ยคำนางลำหว้ยตาคามลำหว้ยสันกาย ลำหว้ยยางแล้งลำห้วยหนิดาดผ้าลำหว้ยวังจอบลำห้วยล้างชาม      ลำ

หว้ยกระจวน 
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แหล่งน้ำธรรมชาติในตำบลนายางกลักประกอบด้วย 

 

ชื่อแหลง่น้ำ 

 

 

ไหลผ่านหมูบ่้าน 

 

สภาพแหล่งน้ำ 

 

1. ลำห้วยวังขอน หมู่ท่ี 6 อยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกตอนล่างรับน้ำจากแนวเขาพังเพย

และไหลไปรวมกับลำห้วยเลียงผาและไหลไปรวมกับลำห้วย

กระจวน 

2. ห้วยเลียงผา หมู่ท่ี 6 อยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกรับน้ำจากแนวเขาพังเพยไหลไป

รวมกับลำห้วยกระจวนและลำหว้ยวังขอน 

3. ลำห้วยคำนาง หมู่ท่ี 4,15 อยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกตอนบนรับน้ำจากแนวเขาพังเพย

ไหลไปรวมกับลำห้วยเลียงผา 

4. ลำห้วยตราคาม หมู่ท่ี 15, 8,9,16 อยู่บริเวณตอนบนของตำบลรับน้ำจากแนวเขาพังเพยไหลไป

รวมกับลำห้วยหินดาดตากผ้า 

5. ลำห้วยนำ้กลาย หมู่ท่ี 7 อยู่บริเวณตอนกลางของตำบลรับน้ำจากเขาน้ำลางไหลไป

รวมกับห้วยกระจวนบริเวณคลองไทร 

6. ลำห้วยยางแลง้ หมู่ท่ี 10 อยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกตอนบนของตำบลรับน้ำจากเขา

ดินหอกและเขาจำปาไหลไปทางทศิตะวันออก 

7. ลำห้วยหินดาดตาก

ผ้า 

หมู่ท่ี 11 อยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกตอนกลางของตำบลรับน้ำจาก

แนวเขาไหลไปทางทิศตะวันออกรวมกับลำห้วยวังน้อยบริเวณ

บ้านวังช้าง 

8. ลำห้วยวังคอบ หมู่ท่ี 1, 14 อยู่บริเวณด้านล่างของตำบล รับน้ำจากเขากลดไหลไปรวม

กับลำหว้ยกระจวน 

 

9. ลำห้วยล้างชาม หมู่ท่ี 14, 3,17,13 อยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกตอนล่างรับนำ้จากเขาไหลไปรวม

กับลำห้วยกระจวนบริเวณบ้านวังตาท้าว 

10. ลำห้วยกระจวน หมู่ ท่ี  4, 15, 2, 6, 7, 

1, 9, 13 

อยู่บริเวณตอนกลางของตำบลรับน้ำจากพื้นท่ีแนวเขาและลำ

ห้วยต่างๆไหลผ่านหมู่บ้านต่างๆและไหลเข้าอ่างเก็บน้ำคลอง

ไทรและอ่างเก็บน้ำบ้านนายางกลักและไหลไปรวมกับลำห้วย

กระจวน บริเวณบ้านโนนจำปา 

11.  ลำห้วยน้อย หมู่ท่ี 8,9,11 เป็นลำหว้ยขนาดเล็ก ท่ีไหลมารวมกับลำห้วยกระจวน 

12. คลองอีสานเขียว หมู่ท่ี ,13 ,17 เป็นคลองท่ีรับนำ้จากสันเขากลอยและเขาขวาง และจะไหลไป

รวมกับลำห้วยกระจวนท่ีบ้านโนนจำปา 
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ที่มา : กรมชลประทาน 
 

 

 

ส่วนที่ 2   

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  พ.ศ.2561-2580 

  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งจะต้องนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อใหป้ระเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศ 

ไทยมีความม่ันคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วดว้ยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 
 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

  “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วดว้ยการพัฒนาตามหลักปรัชญา  

ของเศรษฐกิจพอเพียง”หรอืเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า“มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน”เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ

อันได้แก่การมเีอกราชอธิปไตยการดำรงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัย

คุกคามทุกรูปแบบการอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมคีวามมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและ

การมเีกียรตแิละศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ

ประชาชนความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถ

ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกัน

อย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมเีกียรตแิละ

ศักดิ์ศรี 
 

 ความมั่นคง  หมายถึงการมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ

ภายนอกประเทศในทุกระดับทั้งระดับประเทศสังคมชุมชนครัวเรือนและปัจเจกบุคคลและมีความมั่นคงในทุกมิติ

ทั้งมิติทางการทหารเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการเมืองเช่นประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมี

การปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความ

เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนมีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นาไปสู่การ

บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลสังคมมีความปรองดองและความสามัคคีสามารถ

ผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชนมีความเข้มแข็งครอบครัวมีความอบอุ่นประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตมีงาน

และรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิตมีการออมสาหรับวัยเกษียณความมั่นคงของอาหารพลังงานและน้ามี
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ทีอ่ยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินความมั่งคั่งหมายถึงประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่าง

ต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูงความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลงประชากรมีความอยู่ 

 

ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้นและมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมี

คุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจใน

ประเทศมีความเข้มแข็งขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาด

ภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปและประเทศไทยมีบทบาทที่ สำคัญใน

เวทีโลกและมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชยีเป็นจุดสำคัญของ

การเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่งการผลิตการค้าการลงทุนและการทำธุรกิจเพื่อให้เป็นพลังในการ

พัฒนานอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ได้แก่ทุนมนุษย์ทุนทาง

ปัญญาทุนทางการเงินทุนที่เป็นเครื่องมอืเครื่องจักรทุนทางสังคมและทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 ความยั่งยืนหมายถึงการพัฒนาที่สามารถสร้างความเจรญิรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ให้เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการเจรญิเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใชก้ารรักษาและการฟืน้ฟูฐาน

ทรัพยากรธรรมชาตอิย่างยั่งยืนไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน

ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศการผลิตและการบริโภคเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมและ

สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี

คุณภาพดีขึ้นคนมีความรับผิดชอบต่อสังคมมคีวามเอือ้อาทรเสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมรัฐบาลมีนโยบายที่

มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการมสี่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคม

ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุลมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศคอื“ประเทศชาติม่ันคงประชาชนมคีวามสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องสังคมเป็นธรรมฐานทรัพยากรธรรมชาตยิั่งยืน”โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ

พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยใหเ้ป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมสร้าง

การเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์

ส่วนรวมโดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย 

 1) ความอยู่ดีมสีุขของคนไทยและสังคมไทย 

 2) ขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 

 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 

 4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 

 5) ความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
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 6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 

 การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา 

เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐประกอบด้วย 6 

ยุทธศาสตร์ได้แก่ 

 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

 ยุทธศาสตร์ชาติดา้นความม่ันคงมเีป้าหมายสำคัญในภาพรวมระยะ 20   ป ี ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน  คือ 

“ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุข”  โดยเร่งเสริมสร้างความเข้มแข็งและความรักความสามัคคีปรองดองของ

คนในชาติตลอดถึงการปลุกจิตสำนึกด้านความมั่นคงให้เกิดขึ้นในประชาชนทุกระดับการพัฒนาระบบงานด้านการ

ข่าวให้มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงอย่างเป็นระบบการพัฒนาปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงให้มีเอกภาพมีประสิทธิภาพ

และมีการบูรณาการการดำเนินงานอย่างแท้จริงโดยปัญหาความมั่นคงเร่งด่วนที่จะต้องดาเนินการแก้ไข

ประกอบด้วยปัญหาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปัญหายาเสพติดปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์และปัญหาการทุจริตในระบบราชการ 

 เป้าหมาย 

 1. ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข 

 2. บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 

 3. กองทัพหน่วยงานด้านความมั่นคงภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนมคีวามพร้อมในการ 

 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

 4. ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ช่ืนชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ 

 5. การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 ตัวชี้วัด 

 1. ความสุขของประชากรไทย 

 2. ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ 

 3. ความพร้อมของกองทัพหน่วยงานด้านความมั่นคงและการมสี่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและ ภาค

ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

 4. บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ 

 5. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงประกอบด้วย 5 ประเด็นได้แก่ 

1. การรักษาความสงบภายในประเทศเพื่อสรา้งเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติ 

บ้านเมือง 

 (1) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็งมีความพร้อมตระหนักในเรื่องความมั่นคง 

     และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
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 (2) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 

 (3) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมอืงในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มี 

     เสถียรภาพและมีธรรมาภบิาลเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

 (4) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่

     สำคัญ 

2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มผีลกระทบต่อความมั่นคงเพื่อแก้ไขปัญหาเดิมและป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึน้ 

 (1) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน 

 (2) การตดิตามเฝา้ระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ 

 (3) การสรา้งความปลอดภัยและความสันตสิุขอย่างถาวรในพืน้ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 (4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล 

3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พรอ้มเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาตเิพื่อยกระดับขีด

ความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งระบบของประเทศ 

 (1) การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 (2) การพัฒนาและผนึกพลังอำนาจแห่งชาติกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง 

     รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชนให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศและเผชิญกับภัย

     คุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ 

 (3) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มปีระสิทธิภาพ 

4. การบูรณาการความร่วมมอืด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มใิช่ภาครัฐ 

เพื่อสร้างเสริมความสงบสุขสันติสุขความมั่นคงและความเจรญิก้าวหน้าให้กับประเทศชาติภูมภิาคและโลกอย่าง

ยั่งยืนรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมอืระหว่างประเทศที่จะรองรับปัญหาร่วมกันได้ 

 (1) การเสริมสรา้งและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 

 (2) การเสริมสรา้งและธำรงไว้ซึ่งสันตภิาพและความมั่นคงของภูมิภาค 

 (3) การร่วมมอืทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้านภูมิภาคโลกรวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มใิช่ภาครัฐ 

5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวมเพื่อให้กลไกสำคัญต่างๆทำงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมีการใชห้ลักธรรมาภิบาลและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสทิธิภาพ 

 (1) การพัฒนากลไกให้พร้อมสาหรับการตดิตามเฝ้าระวังแจ้งเตือนป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบ 

     องค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม 

 (2) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออานวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอื่นๆ 

 (3) การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาตดิ้านความมั่นคง 
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2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขันจึงกำหนดแนวทางการพัฒนาที่ให้ความสำคัญ 

กับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ทั้งในภาคเกษตรอุตสาหกรรมและ

บริการและการท่องเที่ยวโดยให้ประเทศสามารถยกระดับการผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าให้สูงขึ้นขณะที่มี

อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีแห่งอนาคตรวมทั้งรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลกในขณะเดียวกันจาเป็น

ต้องพัฒนาปัจจัยสนับสนุนต่างๆทั้งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคมพื้นที่และ

เมืองรวมถึงเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจเพื่ออานวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่อนย้าย

สินค้าบริการเงินทุนบุคลากรและเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต 

 

เป้าหมาย 

 1. ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

 2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึน้ 

ตัวชี้วัด 

 1. รายได้ประชาชาติการขยายตัวของผลติภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและการกระจายรายได้ 

 2. ผลติภาพการผลติของประเทศทั้งในปัจจัยการผลติและแรงงาน 

 3. การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา 

 4. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขันประกอบด้วย 5ประเด็น  ได้แก่ 

 1. การเกษตรสร้างมูลค่าให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่าและความ

หลากหลายของสินค้าเกษตรประกอบด้วย 

 (1) เกษตรอัตลักษณ์พืน้ถิ่น 

 (2) เกษตรปลอดภัย 

 (3) เกษตรชีวภาพ 

 (4) เกษตรแปรรูป 

 (5) เกษตรอัจฉริยะ 

 2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตโดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนประเทศ

ไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วดว้ยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตประกอบด้วย 

 (1) อุตสาหกรรมชีวภาพ 

 (2) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 

 (3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัลข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ 

 (4) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจสิติกส์ 
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 (5) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 

 3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวโดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของการ

ท่องเที่ยวระดับโลกที่ดงึดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงประกอบด้วย 

 (1) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

 (2) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 

 (3) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงามและแพทย์แผนไทย 

 (4) ท่องเที่ยวสาราญทางนา้ 

 (๕) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 

 4. โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมไทยเชื่อมโลกครอบคลุมถึงโครงสร้างพืน้ฐานทางกายภาพในด้านโครงข่าย

คมนาคมพืน้ที่และเมืองรวมถึงเทคโนโลยีตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

 (1) เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ 

 (2) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 (3) เพิ่มพืน้ที่และเมืองเศรษฐกิจ 

 (4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

 (5) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 

 5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่สร้างและพัฒนาผูป้ระกอบการยุคใหม่ที่มทีักษะและ

จติวิญญาณของการเป็นผูป้ระกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน 

 (1) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 

 (2) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงนิ 

 (3) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 

 (4) สร้างโอกาสเข้าถึงขอ้มูล(5) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนาที่ 

สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยใหเ้ป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพโดยคนไทยมีความพร้อมทั้ง 

กายใจสตปิัญญามีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยมีจติสาธารณะรับผิดชอบต่อ 

สังคมและผูอ้ื่นมัธยัสถ์อดออมโอบอ้อมอารีมีวนิัยรักษาศลีธรรมและเป็นพลเมืองดขีองชาติมีหลักคิด 

ที่ถูกต้องมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษา 

ท้องถิ่นมีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชวีิตสู่การเป็นคนไทยที่มทีักษะสูง 

เป็นนวัตกรรมนักคิดผู้ประกอบการเกษตรกรยุคใหม่และอื่นๆโดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

เป้าหมาย 

 1. คนไทยเป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพพร้อมสาหรับวิถีชวีิตในศตวรรษที่๒๑ 

 2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอือ้และสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวติ 
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ตัวชี้วัด 

 1. การพัฒนาคุณภาพชีวติสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการศกึษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ 

 3. การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วย 7 ประเด็นได้แก่ 

1. การปรับเปลี่ยนค่านยิมและวัฒนธรรมมุ่งเนน้ให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม 

และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ 

 (1) การปลูกฝังค่านยิมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว 

 (2) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์วินัยคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา 

 (3) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา 

 (4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

 (5) การสรา้งค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 

 (6) การใชส้ื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 

 (7) การส่งเสริมใหค้นไทยมีจติสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติมุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัยประกอบด้วย 

 (1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัยเน้นการเตรยีมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตัง้ครรภ์ 

 (2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่นปลูกฝังความเป็นคนดีมีวนิัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ 21 

 (3) ช่วงวัยแรงงานยกระดับศักยภาพทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความตอ้งการของตลาด 

 (4) ช่วงวัยผู้สูงอายุส่งเสริมใหผู้สู้งอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 

3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นผู้เรยีนใหม้ีทักษะการเรียนรู้ 

และมีใจใฝ่เรยีนรู้ตลอดเวลา 

 (1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใ้ห้เอือ้ต่อการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21 

 (2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเ้ป็นครูยุคใหม่ 

 (3) การเพิ่มประสทิธิภาพระบบบริหารจัดการศกึษาในทุกระดับทุกประเภท 

 (4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

 (5) การสรา้งความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาทความรับผดิชอบและการวางตำแหน่งของประเทศ

     ไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 

 (6) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจทิัลแพลตฟอร์ม 

 (7) การสรา้งระบบการศกึษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

 (1) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัวระบบสถานศกึษาสภาพแวดล้อมรวมทั้งสื่อ 

 (2) การสรา้งเส้นทางอาชีพสภาพแวดล้อมการทางานและระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสาหรับผูม้ี    

     ความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่างๆ 
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 (3) การดึงดูดกลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มคีวามสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนา

     เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 

5. การเสริมสร้างใหค้นไทยมีสุขภาวะที่ดคีรอบคลุมทั้งด้านกายใจสตปิัญญาและสังคม 

 (1) การสรา้งความรอบรู้ดา้นสุขภาวะ 

 (2) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 

 (3) การสรา้งสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการมสีุขภาวะที่ดี 

 (4) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสรา้งสุขภาวะที่ดี 

 (5) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพืน้ที่ 

6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 (1) การสรา้งความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 (2) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบครัวและ

ชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 (3) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรยีน 

 (4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

 (1) การส่งเสริมการออกกาลังกายและกีฬาขัน้พืน้ฐานใหก้ลายเป็นวิถีชีวติ 

 (2) การส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมในกิจกรรมออกกาลังกายกีฬาและนันทนาการ 

 (3) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 

 (4) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 
 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมมีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญที ่

ให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆทั้งภาคเอกชนประชาสังคมชุมชนท้องถิ่นมาร่วมขับเคลื่อน 

โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวมการกระจายอำนาจและความ 

รับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ 

จัดการตนเองและการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิตสิุขภาพเศรษฐกิจสังคมและสภาพ 

แวดล้อมใหเ้ป็นประชากรที่มคีุณภาพสามารถพึ่งตนเองและทาประโยชน์แก่ครอบครัวชุมชนและสังคมให้ 

นานที่สุดโดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มคีุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

เป้าหมาย 

 1. สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ 

 2. กระจายศูนย์กลางความเจรญิทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มโอกาสใหทุ้กภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการ

     พัฒนาประเทศในทุกระดับ 



 

30 
 

 3. เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคม

     คุณภาพ 

ตัวชี้วัด 

 1. ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร 

 2. ความก้าวหนา้ของการพัฒนาคน 

 3. ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจรญิทางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี 

 4. คุณภาพชวีิตของประชากรสูงอายุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมประกอบด้วย4 ประเด็นได้แก่ 

1. การลดความเหลื่อมล้าสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

 (1) ปรับโครงสรา้งเศรษฐกิจฐานราก 

 (2) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผูบ้ริโภค 

 (3) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร 

 (4) เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทยใหเ้ป็นแรงงานฝีมอืที่มคีุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์มีความ 

ปลอดภัยในการทำงาน 

 (5) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัยทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม 

 (6) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลอืกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผูด้้อยโอกาสโดยตรง 

 (7) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศกึษาโดยเฉพาะสาหรับผู้มีรายได้นอ้ย

     และกลุ่มผูด้้อยโอกาส 

 (8) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง 

2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี 

 (1) พัฒนาศูนย์กลางความเจรญิทางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีในภูมภิาค 

 (2) กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่างๆ 

 (3) จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้สามารถตอบสนองต่อสังคม

      สูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมอืงในอนาคต 

 (4) ปรับโครงสรา้งและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเพื่อวางระบบและกลไกการ    

     บริหารงานในระดับภาคกลุ่มจังหวัด 

 (5) สนับสนุนการพัฒนาพืน้ที่บนฐานขอ้มูลความรูเ้ทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 (6) การพัฒนากาลังแรงงานในพื้นที่ 

3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม 

 (1) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปันไม่ทอดทิง้กันและมีคุณธรรม 

 (2) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

 (3) สนับสนุนความร่วมมอืระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการภาคประชาสังคมและภาคประชาชน 

 (4) ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสรา้งสรรค์สังคม 
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 (5) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 

 (6) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์เพื่อรองรับสังคมยุคดิจทิัล 

4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 

 (1) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มขีีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวติสุขภาพ 

     ครอบครัวการเงินและอาชีพ 

 (2) เสริมสรา้งศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง 

 (3) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆเพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน 

 (4) สร้างภูมิคุม้กันทางปัญญาให้กับชุมชน 

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีิตที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมายการ 

พัฒนาที่สำคัญเพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งมิติด้านสังคมเศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อมธรรมาภบิาลและความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมอืระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

อย่างบูรณาการใชพ้ืน้ที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามา 

มีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการดาเนินการบนพืน้ฐานการเติบโตร่วมกัน 

ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวติโดยใหค้วามสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้านอัน 

จะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

เป้าหมาย 

 1. อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมใหค้นรุ่นต่อไปได้ใชอ้ย่างยั่งยนืมีสมดุล 

 2. ฟืน้ฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนา

    สังคมเศรษฐกิจของประเทศ 

 3. ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีด    

     ความสามารถของระบบนิเวศ 

 4. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 

    บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภบิาล 

ตัวชี้วัด 

 1. พืน้ที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 2. สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตทิี่เสื่อมโทรมได้รับการฟืน้ฟู 

 3. การเติบโตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

 4. ปริมาณก๊าซเรือนกระจกมูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย 6 ประเด็น

ได้แก่ 

1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
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 (1) เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพใหส้อดคล้องกับยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างความสามารถในการ

แข่งขัน 

 (2) อนุรักษ์และฟืน้ฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกำเนิด 

 (3) อนุรักษ์และฟืน้ฟูแม่นา้ลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติทั่วประเทศ 

 (4) รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 (5) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

 (1) เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล 

 (2) ปรับปรุงฟื้นฟูและสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ 

 (3) ฟืน้ฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบและมีนโยบายการ

      จัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม 

 (4) พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

 (1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 (2) มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาตแิละผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการ

     เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

 (3) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและ   

      ภาคเอกชน 

 (4) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง    

      ภูมอิากาศ 

4. พัฒนาพืน้ที่เมืองชนบทเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชงินเิวศมุ่งเนน้ความเป็นเมอืงที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

 (1) จัดทาแผนผังภูมินเิวศเพื่อการพัฒนาเมืองชนบทพืน้ที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมรวมถึงพืน้ที่อนุรักษ์

     ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ 

 (2) พัฒนาพื้นที่เมอืงชนบทเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชงินเิวศที่มกีารบริหารจัดการตามแผนผังภูมิ

      นิเวศอย่างยั่งยืน 

 (3) จัดการมลพิษที่มผีลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตาม    

      มาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล 

 (4) สงวนรักษาอนุรักษ์ฟืน้ฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติมรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม 

     อัตลักษณ์และวิถีชีวติพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

 (5) พัฒนาเครอืข่ายองค์กรพัฒนาเมอืงและชุมชนรวมทั้งกลุ่มอาสาสมัครด้วยกลไกการมสี่วนร่วมของทุก

     ภาคส่วนในท้องถิ่น 

 (6) เสริมสรา้งระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมและยกระดับความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติ

      ใหมและอุบัติซ้ำ 
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5. พัฒนาความมั่นคงน้าพลังงานและเกษตรที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 

 (1) พัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้าของประเทศ 

 (2) เพิ่มผลติภาพของน้าทั้งระบบในการใชน้้าอย่างประหยัดรู้คุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใชน้้าให้

     ทัดเทียมกับระดับสากล 

 (3) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศและส่งเสริมการใชพ้ลังงานที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 

 (4) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน 

 (5) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชนในมิติปริมาณคุณภาพราคาและ

     การเข้าถึงอาหาร 

6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ 

 (1) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย 

 (2) พัฒนาเครื่องมอืกลไกและระบบยุติธรรมและระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม 

 (3) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

      สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ 

 (4) พัฒนาและดาเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมบนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภบิาล 
 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครัฐ 

 ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีเป้าหมายการพัฒนา 

ที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก“ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”โดยภาครัฐ

ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจแยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการรับหรอืในกาให้บริการ

ยึดหลักธรรมาภิบาลปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมคีวามทันสมัยและพร้อม

ที่จะปรับตัวใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีขอ้มูล

ขนาดใหญ่ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลรวม  

ทั้งมีลักษณะเปิดกว้างเชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสโดยทุกภาคส่วนในสังคมตอ้งร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์

สุจรติความมัธยัสถ์และสร้างจติสานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชงินอกจากนั้น

กฎหมายต้องมคีวามชัดเจนมีเพียงเท่าที่จำเป็นมคีวามทันสมัยมีความเป็นสากลมีประสิทธิภาพและนำไปสู่การลด

ความเหลื่อมล้าและเอื้อต่อการพัฒนาโดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรมไม่เลือก 

ปฏิบัติและการอานวยความยุติธรรมตามหลักนิตธิรรม 

เป้าหมาย 

 1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมตอบสนอง 

    ความตอ้งการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วโปร่งใส 

 2. ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลงพร้อมปรับตัวใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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 3. ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 4. กระบวนการยุติธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 

ตัวชี้วัด 

 1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 

 2. ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 

 3. ระดับความโปร่งใสการทุจรติประพฤติมิชอบ 

 4. ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 

โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติดา้นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐประกอบด้วย 8 ประเด็น

ได้แก่ 

1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตอบสนองความตอ้งการและใหบ้ริการอย่างสะดวกรวดเร็วโปร่งใส 

 (1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค 

 (2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆผ่านการนาเทคโนโลยีดิจทิัลมาประยุกต์ใช้ 

2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ 

ทุกประเด็นทุกภารกิจและทุกพืน้ที่ 

 (1) ให้ยุทธศาสตร์ชาตเิป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

 (2) ระบบการเงนิการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

 (3) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 

3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลงเหมาะสมกับภารกิจส่งเสรมิใหป้ระชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

 (1) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 

 (2) ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

 (3) ส่งเสริมการกระจายอานาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

     หน่วยงานที่มีสมรรถนะสูงตัง้อยู่บนหลักธรรมาภบิาล 

4. ภาครัฐมีความทันสมัย 

 (1) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 

 (2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่งยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสำนึกมีความสามารถสูงมุ่งมั่นและเป็นมอื

อาชีพ 

 (1) ภาครัฐมีการบริหารกาลังคนที่มีความคล่องตัวยึดระบบคุณธรรม 

 (2) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท่างานเพื่อประชาชนมีคุณธรรมและมีการพัฒนาตามเส้นทาง    

     ความก้าวหน้าในอาชีพ 

6. ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 (1) ประชาชนและภาคีต่างๆในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 (2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจรติ 
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 (3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาดเป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

 (4) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจรติอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 

7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆและมีเท่าที่จ้าเป็น 

 (1) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆที่เปลี่ยนแปลง 

 (2) มีกฎหมายเท่าที่จาเป็น 

 (3) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

 (1) บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดม่ันในหลักประชาธิปไตยเคารพศักดิ์ศรี

     ความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 

 (2) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมบีทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของการค้นหาความจริง 

 (3) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่งอาญาและปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน 

 (4) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือกระบบยุติธรรมชุมชนและการมสี่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ 

     ยุติธรรม 

 (5) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 
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1.2แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 
 

 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่  12  เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปีในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติโดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 

12 ได้กำหนดประเด็นการพัฒนาพร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 

ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเตรียมความพร้อมคนสังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศให้

สามารถ ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมขณะเดียวกันยังได้กำหนดแนวคิดและ

กลไกการขับเคลื่อนและตดิตามประเมินผลที่ชัดเจนเพื่อกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิด

ประสิทธิภาพนาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย   

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์   

โดยมี6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและอกี 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 

 2. เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยใหม้ีทักษะในการดารงชีวติสาหรับโลกศตวรรษที่ 21 

 3. เพื่อส่งเสริมใหค้นไทยมีสุขภาวะที่ดตีลอดช่วงชีวิต 

 4. เพื่อเสริมสร้างสถาบันทางสังคมใหม้ีความเข้มแข็งเอื้อต่อการพัฒนาคนและประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนา 

 1. คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น 

 2. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรูแ้ละความสามารถเพิ่มขึ้น 

 3. คนไทยได้รับการศกึษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและสามารถเรียนรูด้้วย 

 ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 4. คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น 

 5. สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสถาบัน 

 ครอบครัวสถาบันการศกึษาสถาบันทางศาสนาชุมชนสื่อมวลชนและภาคเอกชน 

แนวทางการพัฒนา 

 (1) ปรับเปลี่ยนค่านยิมคนไทยใหม้ีคุณธรรมจริยธรรมมีวนิัยจิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

 (2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรูแ้ละความสามารถในการดารงชีวติอย่างมีคุณค่า 

 (3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 (4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 

 (5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงนิการคลังด้านสุขภาพ 

 (6) พัฒนาระบบการดูแลและสรา้งสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
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 (7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมสี่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมใหแ้ก่กลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มรีายได้ต่ำสุด 

 2. เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 

 3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

เป้าหมาย 

 1. ลดปัญหาความเหลื่อมล้าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกันและแก้ไข 

 ปัญหาความยากจน 

 2. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพืน้ฐานทางสังคมของภาครัฐ 

 3. เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหม้ีความเข้มแข็งเพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วน 

 แบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 

แนวทางการพัฒนา 

 (1) การเพิ่มโอกาสใหก้ับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มรีายได้ต่ำสุดใหส้ามารถเข้าถึงบริการที่มี 

 คุณภาพของรัฐและมีอาชีพ 

 (2) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศกึษาสาธารณสุขและสวัสดิการที่มคีุณภาพให้  

    ครอบคลุมและทั่วถึง 

 (3) เสริมสรา้งศักยภาพชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตาม

 หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มีสทิธิในการจัดการทุนที่ดนิ

 และทรัพยากรภายในชุมชน 

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ 

 1. สร้างความเข็มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยนื 

 2. สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา 

เป้าหมาย 

 1. เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

 เป้าหมายที ่1 เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพประชาชนมคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชีวติที่ดีขึน้ 

 เป้าหมายที ่2 การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

 เป้าหมายที ่3 พัฒนาภาคส่งออกใหข้ยายตัวและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 

 เป้าหมายที ่4 เพิ่มผลติภาพการผลิตของประเทศ 

 เป้าหมายที ่5 รักษาเสถียรภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
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 เป้าหมายที ่6 เพิ่มการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานของ 

             ประเทศ 

 เป้าหมายที ่7 ประชาชนและผูป้ระกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น 

 เป้าหมายที ่8 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น 

 

2. การสรา้งความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 

 เป้าหมายที ่1 เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานในการสร้างความเจรญิเติบโตทาง

        เศรษฐกิจของประเทศ 

 เป้าหมายที ่2 เกษตรกรมีรายได้เงนิสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นและพืน้ที่การทาเกษตรกรรมยั่งยืน

       เพิ่มขึน้ต่อเนื่อง 

 เป้าหมายที ่3 พัฒนาพืน้ที่ไปสู่เมืองอุตสาหกรรมนเิวศ 

 เป้าหมายที ่4 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและมีขดีความสามารถในการแข่งขันด้าน

        การท่องเที่ยวสูงขึ้น 

 เป้าหมายที ่5 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น 

 เป้าหมายที ่6 เพิ่มประสิทธิภาพของภาคการเงินเพื่อให้เป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ 

          สังคม 

แนวทางการพัฒนา 

 (1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 

  - การพัฒนาด้านการคลัง 

  - การพัฒนาภาคการเงิน 

 (2) การเสริมสรา้งและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลติและบริการ 

  - การพัฒนาภาคการเกษตร 

  - การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

  - การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว 

  - การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 

4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

วัตถุประสงค์ 

 1. รักษาฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยนืและเป็นธรรม 

 2. สร้างความมั่นคงด้านน้าของประเทศและบริหารจัดการทรัพยากรน้าทั้งระบบใหม้ีประสิทธิภาพ 

 3. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษใหม้ีคุณภาพดีขึน้ 

 4. พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรอืนกระจกและการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจากการ 

 เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและการรับมือกับภัยพิบัติ 
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เป้าหมาย 

 เป้าหมายที ่1 รักษาและฟืน้ฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อการอนุรักษ์ป่าเศรษฐกิจ 

และป่าชายเลนลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดนิของรัฐและจัดที่ดินทำกิน 

ให้ผู้ยากไร้โดยใหส้ิทธิร่วม 

 เป้าหมายที ่2 สร้างความมั่นคงดา้นน้าและบริหารจัดการทรัพยากรน้าทั้งน้าผิวดนิและน้าใต้ดิน 

ให้มปีระสิทธิภาพบริหารจัดการน้าในระดับลุ่มน้าใหม้ีความสมดุลระหว่างความตอ้งการใชน้้ำทุกกิจกรรม 

กับปริมาณน้ำต้นทุนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าและลดจานวนประชาชนที่ประสบปัญหาจากการ 

ขาดแคลนน้ำควบคู่กับการเพิ่มประสทิธิภาพการใชน้้าทั้งภาคการผลิตและการบริโภคป้องกันและลดความ 

เสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง 

 ป้าหมายที ่3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีลดมลพิษและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและ 

ระบบนิเวศโดยให้ความสำคัญเป็นลาดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายฟืน้ฟูคุณภาพแหล่ง 

น้ำสำคัญของประเทศและแก้ไขปัญหาวกิฤตหมอกควัน 

 เป้าหมายที ่4 เพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขดีความสามารถในการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศมกีลไกจัดการเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้านต่างๆ

หรอืในพืน้ที่หรอืสาขาที่มคีวามเสี่ยงจะได้รับผลกระทบสูง 

 เป้าหมายที ่5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความสูญเสียในชีวติและ

ทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง 

แนวทางการพัฒนา 

 (1) การรักษาฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยนืและเป็น

ธรรม 

 (2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเพื่อให้เกิดความมั่นคงสมดุลและยั่งยืน 

 (3) การแก้ไขปัญหาวกิฤตสิ่งแวดล้อม 

 (4) ส่งเสริมการผลติและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 (5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ 

 เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

 (6) การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 

 (7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละ

 สิ่งแวดล้อม 

 (8) การพัฒนาความร่วมมอืด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
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5. ยุทธศาสตร์การเสรมิสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตรยิ์และเสริมสร้างความมั่นคงภายในรวมทั้งป้องกันปัญหาภัยคุกคาม 

    ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมอืงของชาติ 

 2. เพื่อสร้างความพร้อมและผนึกกาลังของทุกภาคส่วนให้มขีีดความสามารถในการบริหารจัดการด้าน 

    ความมั่นคงและมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทางทหารและ

    ภัยคุกคามอื่นๆ 

 3. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมอืด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษาความสงบสุขและ

    ผลประโยชน์ของชาติ 

 4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจสังคมทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหม้ีความเป็นเอกภาพ 

เป้าหมาย 

 เป้าหมายที ่1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตรยิ์ใหเ้ป็นสถาบันหลักของประเทศ 

 เป้าหมายที ่2 สังคมมคีวามสมานฉันท์ผูเ้ห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

          ประชาชนมสี่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

 เป้าหมายที ่3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินมีโอกาสใน 

         การศกึษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึน้ 

 เป้าหมายที ่4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมอืด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

         มิตรประเทศและนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆควบคู่ไปกับการ

         รักษาผลประโยชน์ ของชาติ 

 เป้าหมายที ่5 ประเทศไทยมีความพรอ้มต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคาม

         อื่นๆ 

 เป้าหมายที ่6 แผนงานด้านความมั่นคงมกีารบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม

        ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 

 (1) การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 

 (2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้ง

     การทหารและภัยคุกคามอื่นๆ 

 (3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคงเพื่อบูรณาการความร่วมมอืกับมิตรประเทศ

     เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสังคมและการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 

 (4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอานาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตย 

     ในเขตทางทะเล 
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 (5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้อง 

    กับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

6. ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจรติประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็กมีการบริหารจัดการที่ดีและได้มาตรฐานสากล 

 2. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมี

 ประสิทธิภาพประสิทธิผลและโปร่งใสตรวจสอบได้ 

 3. เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 

 4. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายใหส้ามารถอานวยความสะดวกด้วยความรวดเร็วและ 

 เป็นธรรมแก่ประชาชน 

เป้าหมาย 

 เป้าหมายที ่1 ลดสัดส่วนค่าใชจ้่ายด้านบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ 

         ให้บริการของภาครัฐและประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 

 เป้าหมายที ่2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 เป้าหมายที ่3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตใหสู้งขึน้ 

 เป้าหมายที ่4 ลดจานวนการดาเนินคดีกับผู้มิได้กระทาความผิด 

แนวทางการพัฒนา 

 (1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานบทบาทภารกิจและคุณภาพบุคลากรภาครัฐใหม้ีความโปร่งใส 

     ทันสมัยคล่องตัวมีขนาดที่เหมาะสมเกิดความคุ้มค่า 

 (2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการตดิตามตรวจสอบการเงนิการคลังภาครัฐ 

 (3) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 

 (4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 (6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มคีวามทันสมัยเป็นธรรมและสอดคล้องกับข้อบังคับ

      สากลหรอืข้อตกลงระหว่างประเทศ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอานวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้ารวมทั้งมีกลไกกำกับ 

ดูแลการประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสใหส้ามารถสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวติให้แก่ประชาชน 
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 2. เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลังงานและส่งเสริมการใชพ้ลังงานทดแทน

และพลังงานสะอาดตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน 

 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการใหบ้ริการด้านโครงสรา้งพื้นฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึงทั้งประเทศใน

ราคาที่เหมาะสมเป็นธรรมและส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่และนวัตกรรมรวมทั้งพัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซ

เบอร์ให้มคีวามมั่นคงและคุ้มครองสทิธิส่วนบุคคลใหแ้ก่ผู้ใชบ้ริการ 

 4. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสรา้งพื้นฐานด้านน้าประปาทั้งในเชิงปริมาณและ

คุณภาพใหค้รอบคลุมทั่วประเทศลดอัตราน้าสูญเสียในระบบประปาและสร้างกลไกการบริหารจัดการการประกอบ

กิจการนำ้ประปาในภาพรวมของประเทศ 

 5. เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อลดการนำเข้าจาก

ต่างประเทศและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 

เป้าหมาย 

 เป้าหมายที ่1 การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ในภาพรวม 

 เป้าหมายที ่2 การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานด้านระบบขนส่ง 

 เป้าหมายที ่3 การพัฒนาระบบโลจสิติกส์ 

 เป้าหมายที ่4 การพัฒนาด้านพลังงาน 

 เป้าหมายที ่5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

 เป้าหมายที ่6 การพัฒนาด้านสาธารณูปการ (นำ้ประปา) 

แนวทางการพัฒนา 

 (1) การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นขนส่ง 

 (2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 

 (3) การพัฒนาระบบโลจสิติกส์ 

 (4) การพัฒนาด้านพลังงาน 

 (5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

 (6) การพัฒนาระบบน้ำประปา 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขัน้ก้าวหน้าให้

สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลติและบริการเป้าหมาย 

 2. เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงและนาเทคโนโลยีไปใช้ใหก้ับเกษตรกรรายย่อยวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม 

 3. เพือ่พัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้าและยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชนผู้สูงอายุ

ผูด้้อยโอกาสทางสังคมและเพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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 4. เพื่อบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวจิัยและนวัตกรรมให้สามารถดาเนินงานไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

เป้าหมาย 

 เป้าหมายที ่1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 

 เป้าหมายที ่2 เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วทิยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับ

  ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการและคุณภาพชีวติของประชาชน 

แนวทางการพัฒนา 

 (1) เร่งส่งเสรมิการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 

 (2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 

 (3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวจิัยและนวัตกรรม 
 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อกระจายความเจรญิและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมภิาคอย่างทั่วถึงมากขึ้น 

 2. เพื่อพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดใหเ้ป็นเมืองน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่ม 

 3. เพื่อพัฒนาและฟืน้ฟูพืน้ที่ฐานเศรษฐกิจหลักใหข้ยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มคุณภาพ

 ชีวติของคนในชุมชน 

 4. เพื่อพัฒนาพืน้ที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาใน

 พืน้ที่อย่างยั่งยนื 

เป้าหมาย 

 เป้าหมายที ่1 ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น 

 เป้าหมายที ่2 เพิ่มจานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 

 เป้าหมายที ่3 พืน้ที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลติที่มปีระสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 เป้าหมายที ่4 เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพืน้ที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 

แนวทางการพัฒนา 

 (1) การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 

 (2) การพัฒนาเมือง 

 (3) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 
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10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของทำเลที่ตัง้ของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญของแนวระเบียง

เศรษฐกิจต่างๆใหเ้กิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย 

 2. เพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศและยกระดับให้ประเทศเป็นฐานการผลติและการ

ลงทุนที่มศีักยภาพและโดดเด่น 

 3. เพื่อเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สรา้งสรรค์ของไทยในกรอบความร่วมมอื

ต่างๆรวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable 

Development Goals: SDGs) 

เป้าหมาย 

 เป้าหมายที ่1 เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใชป้ระโยชน์  

ได้เต็มศักยภาพ 

 เป้าหมายที ่2 ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมภิาคและภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึน้ 

 เป้าหมายที ่3 ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนที่สำคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาคอาเซียน

และเอเชียรวมทั้งมกีารพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียนเอเชีย

ตะวันออกและเอเชียใต้ 

 เป้าหมายที ่4 ประเทศไทยเป็นหุน้ส่วนการพัฒนาที่สำคัญทั้งในทุกระดับ 

แนวทางการพัฒนา 

 (1) ขยายความร่วมมอืทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศและแสวงหาตลาดใหม่สำหรับสินค้าและ

บริการของไทย 

 (2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุ

ภูมภิาคภายใต้แผนงาน GMS. ACMECS. IMT-GT. BIMSTEC. และ JDS. และภูมิภาคอาเซียน 

เพื่ออานวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

 (3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจการบริการและการลงทุนที่โดดเด่นในภูมภิาค 

 (4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย 

 (5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมอืกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุน้ส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งใน

ระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มคีวามเสมอภาคกัน 

 (6) สร้างความเป็นหุน้ส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคภูมภิาคและนานาประเทศ 

 (7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมอืระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สรา้งสรรค์ 

 (8) ส่งเสริมความร่วมมอืกับภูมภิาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 

 (9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมอืระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 

 (10) ส่งเสริมใหเ้กิดการปรับตัวภายในประเทศที่สำคัญ 
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1.3แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 3.1 แผนพัฒนาภาค 

 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พ.ศ. 2560 – 2565 ฉบับทบทวน 

 แนวคดิและทศิทางการพัฒนา 

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพื้นฐานด้านการขาดแคลนน้าดินคุณภาพต่ำประสบอุทกภัยและ

ภัยแล้งซ้ำซากคนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจนและมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ   แต่มีความพร้อมด้านสถาบัน 

การศึกษาและสถาบันวิจัยดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสู่ความ“มั่นคงมั่งคั่ง

ยั่งยืน”จำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพื่อใช้ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและ

ความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็ม

ศักยภาพพร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนาความรู้ทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน  

โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่   ที่เชื่อมโยงภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศรวมทั้งการใช้

ประโยชน์จากการเชื่อมโยง  และข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง  ที่กำลังมีการ

เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสรา้งกิจกรรมการพัฒนาใหม่ๆใหแ้ก่ภาคเพื่อใหม้ีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอ 

ต่อการลดความเหลื่อมล้ากับพืน้ที่ส่วนอื่นๆของประเทศได้ในระยะยาว 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของ 

อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง” 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อแก้ปัญหาปัจจัยพืน้ฐานด้านน้าและดินให้เอือ้ต่อการประกอบอาชีพการดารงชีพและการพัฒนา

เศรษฐกิจของภาค 

 2. เพื่อดูแลช่วยเหลอืคนจนผูด้้อยโอกาสและผูสู้งอายุใหม้ีคุณภาพชวีิตที่ดีพึ่งพาตนเองพึ่งพาครอบครัวและ

พึ่งพากันในชุมชนได้ 

 3. เพื่อยกระดับการผลติและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ความรูเ้ทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนให้การ

เติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ำกว่าระดับประเทศ 

 4. เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ 

 5. เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ำโขงและมีบทบาท

สนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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เป้าหมาย 

 1. อัตราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพิ่มขึน้ 

 2. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืลดลง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชวีิตอย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 

 1) พัฒนาแหล่งน้าเดิมและแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำโดยการปรับปรุงอ่างเก็บ

น้ำหนองฝายและพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีอยู่เดิมและพัฒนาแหล่งน้าธรรมชาติให้สามารถเพิ่มปริมาณการกักเก็บรวมทั้ง

พัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินตามความเหมาะสมของพื้นที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดินเค็มสร้างแหล่งกักเก็บ  (แก้มลิง) 

อ่างเก็บน้ำฝายและแหล่งนำ้ขนาดเล็กในพืน้ที่ที่เหมาะสมในพืน้ที่การเกษตร 

 2) พัฒนาแหล่งน้ำใหม่ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงชีมูลโดยศึกษาสำรวจและจัดหาพื้นที่เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำตลอดจน

การผันน้าระหว่างลุ่มนำ้แม่นา้ในภาคและระหว่างภาค 

 3) พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ำเช่นระบบสูบน้ำอาคารบังคับน้ำคลองส่งนำ้เป็นต้น 

 4) บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเชงิลุ่มน้ำทั้งระบบโดยดำเนินการในระดับลุ่มน้ำให้มคีวามสมดุลระหว่าง

การใช้น้ำทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ำต้นทุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนและมีการจัดทำแผน

บริหารจัดการน้ำทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง 

 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

ทางสังคม 

แนวทางการพัฒนา 

 1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของผู้มีรายได้น้อยโดยสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยมีที่ดินทำกินของตนเอง

ส่งเสริมการมีอาชีพสนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพยกระดับฝีมือและอบรมให้

ความรูเ้พื่อให้มรีายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้ตามแนวทางกาฬสินธุ์โมเดลและหนองบัวลาภูโมเดล 

 2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุผูพ้ิการและผู้ด้อยโอกาสโดยเพิ่มสวัสดิการทางด้าน

สังคมให้กับกลุ่มผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผูพ้ิการและผู้สูงอายุ

และสนับสนุนการออมเพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้และพึ่งพาตนเองได้ในบั้นปลายชีวิตยกระดับสถานพยาบาล

ชุมชนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐานและใช้ประโยชน์จากระบบสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยงโรงพยาบาลขนาด

ใหญ่ใหส้ามารถดูแลผูป้่วยและผู้สูงอายุ 

 3) พัฒนาความรู้ทักษะอาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยกระจายการบริการด้านการศกึษาที่มีคุณภาพให้

มีความเท่าเทียมระหว่างพื้นที่เพื่อพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมให้สถาบันทาง

สังคมบูรณาการร่วมกันระหว่าง “ครอบครัวชุมชนศาสนาการศึกษาสื่อและภาคเอกชน” ในการหล่อหลอมปลูกฝัง

ค่านิยมวัฒนธรรมให้คนไทยดาเนินชีวิตที่ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีวินัยมีจิตสาธารณะจิตอาสาและมีความ

รับผิดชอบต่อส่วนรวม 
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 4) พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่นแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่เสี่ยงอาทิจังหวัด

ขอนแก่นสกลนครร้อยเอ็ดหนองบัวลาภูกาฬสินธุ์อำนาจเจริญมหาสารคามอุดรธานีนครพนมและยโสธรโดย

ส่งเสริมการเรียนรู้ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชนทั้งในชุมชนและเยาวชนใน สถานศึกษา

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจากปลาน้ำจืดมีเกล็ดกำจัดสิ่งปฏิกูลจากชุมชน

บริเวณรอบแหล่งน้ำอย่างถูกหลักสุขาภิบาลสร้างเครือข่ายโรงพยาบาลในการคัดกรองเฝ้าระวังวินิจฉัยและรักษา

โรคพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีพร้อมทั้งพัฒนาระบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตาม

การทางาน 

 5) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็กโดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กใน

ด้านโภชนาการที่เหมาะสมตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์และวิธีการเลีย้งดูเด็กที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นการพัฒนาเด็กในช่วง 0-

3 ปีแรกและยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพื้นที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเด็กก่อน

วัยเรียนให้มพีัฒนาการความพรอ้มทั้งทักษะสมองร่างกายและสังคม 

 6) อานวยความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำโดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและ

ผู้ด้อยโอกาสด้านกฎหมายและคดีความบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายภาค

ประชาชนในการแก้ไขข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธีและสร้างการรับรู้กฎหมายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการปกป้อง

ตนเองไม่ใหต้กเป็นเหยื่อ 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 

 1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกรโดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อยโดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรทางเลือกเกษตรกรรมยั่งยืนเกษตรแปลงใหญ่เกษตรอัตลักษณ์พื้น

ถิ่นเกษตรปลอดภัยเกษตรชีวภาพเกษตรแปรรูปเกษตรอัจฉริยะและระบบนิเวศการพัฒนาการเกษตรสนับสนุนการ

รวมกลุ่มเกษตรกรพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบันเกษตรกรพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ 

ชุมชนหรอืสหกรณ์การเกษตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมอือาชีพสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงนิทุนที่เป็นธรรม 

 2) พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงในพื้นที่จังหวัดยโสธรสุรินทร์

ร้อยเอ็ดมหาสารคามและศรีสะเกษรวมทั้งพื้นที่ที่มีศักยภาพอื่นๆโดยปรับกระบวนการผลิตให้อยู่ภายใต้มาตรฐาน

เกษตรปลอดภัยพัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิตพรอ้มทั้งขยายพืน้ที่เกษตรอินทรีย์โดย

ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปโดยใช้นวัตกรรมการยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้าเกษตรที่

ใช้สารเคมีและการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์การส่งเสริมกระบวนการตรวจรับรองแบบมี

ส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชนรวมทั้งการจัดทาโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรีย์อย่าง

เป็นรูปธรรมโดยนาร่องในพื้นที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสมและเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิ งเกษตรหรือการ

ท่องเที่ยววิถีไทยเพื่อขยายฐานรายได้พร้อมทั้งจัดทาฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิต

ที่เหมาะสมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพและการส่งออกจัดตั้ง
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กองทุนเกษตรอินทรีย์ตลอดจนมาตรการส่งเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและท้องถิ่นส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่ม

เกษตรกรจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 3) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพื้นที่  (Zoning) และความต้องการ

ตลาดโดยส่งเสริมการปลูกพืชผักผลไม้และไม้ดอกในพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมศรีสะเกษและ

อุบลราชธานีโดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรการประชาสัมพันธ์และ

การจัดตั้งตลาดกลางรวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรสำคัญที่เป็นสารตั้งต้นในการแปรรูปผลิตสินค้าในพื้นที่

จังหวัดสกลนครมหาสารคามเลยอำนาจเจริญและอุบลราชธานีให้มีปริมาณมากพอและมีคุณภาพตามระบบ

มาตรฐานการเกษตรตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศและจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพร

เพื่อการบริหารจัดการและส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพื้นที่จั งหวัดสกลนครมุกดาหารนครพนม

นครราชสีมาสุรินทร์ชัยภูมิบุรีรัมย์และอุบลราชธานีโคนมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นโดยสนับสนุนการ

ปรับปรุงพันธุ์ส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะ

เกษตรกรรวมทั้งการจัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (GMP) และเพิ่มช่องทางการจา

หน่ายและขยายตลาดไปสู่อาเซียน 

 4) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่สำคัญของภาคโดยมุ่ง

ลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูงในลักษณะสหวิทยาการที่ใช้ทรัพยากรฐานชีวภาพ  

(พืชสัตว์จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรของเสียและน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมฟาร์มปศุสัตว์

และชุมชนพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูงก่อให้เกิดความก้าวหน้าและนวัตกรรมในมิติใหม่ๆที่

ส่งผลต่อการปฏิรูปภาคเกษตรอาหารสาธารณสุขและการแพทย์พลังงานอุตสาหกรรมเคมีและภาคสังคมโดย

พัฒนาให้นครราชสีมาขอนแก่นอุบลราชธานีและสกลนครเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร

แบบครบวงจรส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพื้นที่จังหวัดสกลนครมหาสารคามสุรินทร์ 

อำนาจเจริญและอุดรธานีโดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้มาตรฐาน  GMP พัฒนาระบบรับรองผลิตภัณฑ์

สมุนไพรและสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งออกส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่และธุรกิจ

แนวใหม่ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

และตอนล่าง 2 ด้วยการพัฒนาต่อยอดจากวัตถุดิบและของเหลือทิ้งทางการเกษตร /อุตสาหกรรมและฐานความ

หลากหลายทางชีวภาพไปสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเช่นชีวเภสัชภัณฑ์อาหารอาหารสัตว์ในอนาคตโปรตีนทางเลือก

ผลิตภัณฑ์อินทรีย์พลาสติกชีวภาพ (bio-plastic) สารสกัดจากพืชมูลค่าสูงเอนไซม์หรืออาหารเสริมสุขภาพจาก

จุลินทรีย์เป็นต้นรวมทั้งสร้างความมั่นคงทางพลังงานระดับชุมชนจากการนาวัตถุดิบในชุมชนของเหลือทิ้งทาง

การเกษตรขยะครัวเรือนมาผลิตเป็นพลังงานเพื่อใช้ภายในครัวเรือนหรือชุมชนและส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน

ในระดับชุมชน 

 5) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชนผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่

เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตกได้แก่จังหวัดชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดมุกดาหารเพื่อการ

ส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านโดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบในพื้นที่พัฒนาผู้ประกอบการรวมทั้ง
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สนับสนุนความรู้ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมการพัฒนาช่องทางการตลาด

ในต้นทุนที่ต่ำโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเช่น E-Commerce,E-Marketing เป็นต้น 

 6) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าย้อมครามและส่งเสริมพื้นที่ที่มีศักยภาพให้ก้าวไปสู่การ

เป็นศูนย์กลางแฟช่ันในระดับภูมิภาคอาทิกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาสุรินทร์และสกลนครเป็นต้นโดย

ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้าการออกแบบและตราสัญลักษณ์พัฒนาเทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสร้าง

นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าพร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆยกระดับผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่น

ใหม่ให้มีทักษะมีความรู้ความสามารถทั้งการออกแบบและการจัดการเพื่อให้สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัย

สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรมและ

ส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพื่อสรา้งโอกาสทางธุรกิจ 

 7) พัฒนาเมอืงศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมอืงน่าอยู่โดยจัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีคุณภาพและ

ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมืองจัดระบบบริการสังคมที่ได้มาตรฐานที่อยู่

อาศัยของผู้มีรายได้น้อยให้ความสำคัญต่อการผังเมืองการเพิ่มพื้นที่สีเขียวความสะอาดและดูแลความปลอดภัย

ของประชาชนและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและสนับสนุน

พลังงานสะอาด 

 8) อนุรักษ์และส่งเสริมการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทาง

ชีวภาพของพื้นที่ต้นน้าและป่าธรรมชาติที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดเลยอุดรธานีสกลนครชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์

สุรินทร์และศรีสะเกษโดยกำหนดและทาเครื่องหมายแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์และพื้นที่ป่านอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน

ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูปลูกป่าและป้องกันการบุกรุกเพื่อรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ ำและป้องกันการชะ

ล้างพังทลายของดินรวมถึงการอนุรักษ์พืน้ที่ชุ่มน้า 

 9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศกึษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรูเ้ทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ใน

การพัฒนาภาคโดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศกึษาหน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนาที่กระจายตัวอยู่ในพืน้ที่สร้าง

ความเช่ือมโยงสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนเพื่อพัฒนาเครือข่ายของอุตสาหกรรมในลักษณะคลัสเตอร์

สนับสนุนสถาบันการศกึษาหรอืสถาบันวิจัยให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในขั้นประยุกต์และทดลองเพิ่มขึ้นทั้งการจัดทาผลิตภัณฑ์

ต้นแบบการทาวิจัยตลาดการทดสอบผลติภัณฑ์และโรงงานนาร่องเพื่อใหส้ามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้

ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 

แนวทางการพัฒนา 

 1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพื้นที่โดยส่งเสริมชุมชนในการสร้างสรรค์

กิจกรรมหรือเทศกาลประจำถิ่นในแต่ละเดือนในพื้นที่ต่างๆโฆษณาประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ

ต่างประเทศเพื่อสร้างการรับรู้สินค้าบริการแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนและเมอืงเก่าได้แก่เมืองเก่า

บุรีรัมย์เมืองเก่าพิมายเมืองเก่าสุรินทร์เมืองเก่านครราชสีมาและเมืองเก่าสกลนครพัฒนาแบรนด์และสื่อสารความ
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แตกต่างของชุมชนต่างๆในรูปแบบการเล่าเรื่อง(Storytelling) ส่งเสริมการขายแพ็กเกจการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นการ

ท่องเที่ยวนอกฤดูกาลส่งเสริมการตลาดแบบมีเป้าหมายเฉพาะกลุ่มเช่นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มนักเรียนนักศึกษากลุ่มผู้

ปฏิบัติธรรมกลุ่มสุภาพสตรีเป็นต้น 

 2) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพืน้ที่จังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ 

ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยบูรณาการจัดการแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ดึงจุดเด่นหรอือัตลักษณ์ของแต่ละ

พื้นที่มาสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้และเชื่อมโยงสู่ประเทศลาว

กัมพูชาและเวียดนามเพื่อเพิ่มระยะเวลาพานักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งชาวไทย

และต่างประเทศพัฒนาสินค้าและบริการที่มีจุดเด่นหรอือัตลักษณ์ที่สร้างจากทุนทางวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดความจด

จาและสร้างความโดดเด่นลอกเลียนได้ยากพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการการท่องเที่ยวให้เป็นมืออาชีพรักษา

มาตรฐานการให้บริการจัดทาแผนที่ท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีพัฒนาระบบโลจิสติกส์ขนถ่ายนักท่องเที่ยว

อย่างเป็นระบบไปสู่แหล่งท่องเที่ยวดูแลความปลอดภัยและสุขลักษณะให้นักท่องเที่ยว 

 3) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้าโขงในพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนม

มุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีและสกลนครและพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

อาทิสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้างเลย-อุดรธานี-หนองบัวลาภู-หนองคาย-สปป.ลาวโดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

สินค้าและบริการให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของสองฝ่ังโขงพัฒนากิจกรรมการ

ท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายอาทิการท่องเที่ยว/พักผ่อนชมทัศนยีภาพและวถิีชีวติลุ่มแม่น้าโขง (Leisure/Lifestyle) 

การท่องเที่ยวด้วยจักรยานและการเดินทางแบบคาราวาน(Cycling/Caravan Tours) การท่องเที่ยวเชิงมหกรรม 

(Festivals/Events) เป็นต้นพัฒนาถนนเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยวพัฒนาท่าเรือและการท่องเที่ยวทางน้าให้ได้

มาตรฐานความปลอดภัยส่งเสริมการบริหารจัดการที่ เกิดจากชุมชนเพื่อสร้างงานและรายได้เน้นพั ฒนา

ผูป้ระกอบการด้านการจัดการและทักษะทางภาษาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น 

 4) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดขอนแก่นกาฬสินธุ์อุดรธานี 

หนองบัวลาภูและชัยภูมิโดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต

ออกแบบการจัดแสดงจัดนิทรรศการมัลติมีเดียหรือกิจกรรมต่างๆใหผู้้ชมมีส่วนร่วมมีความสนุกรื่นรมย์เสมอ  (play 

and learn) ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศเพื่อขยายฐานนักท่องเที่ยวที่สนใจศกึษาวิวัฒนาการของภาคตั้งแต่ยุคก่อน

ประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันปลูกฝังให้เด็กเข้าพิพิธภัณฑ์ผ่านกิจกรรมทัศนศึกษาของโรงเรียนและนันทนาการของ

ครอบครัวพัฒนาสินค้า/บริการ/ของที่ระลึกปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและ

กลับมาได้บ่อยครั้ง 

 5) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ศรีสะเกษนครราชสีมาโดยส่งเสริมและ

สนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งจากการกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข้องอาทิธุรกิจ

การแข่งขันต่างๆการผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของที่ระลึกสนามแข่งขันอาหารเสริมและเครื่องดื่มโรงแรมร้านอาหาร

การเดินทางและขนส่งประกันภัยสถาบันพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับเป็นต้นส่งเสริมการศึกษาในด้านเวชศาสตร์การ

กีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการบริหารจัดการธุรกิจกีฬาเพื่อผลิตบุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม
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กีฬาสนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติรวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อ

สร้างการรับรู้ใหก้ับนักท่องเที่ยว 

 6) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิเลยนครราชสีมาอุบลราชธานีโดยส่งเสริม

การท่องเที่ยวที่คำนึงถึงขดีความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 

มุ่งเนน้นักท่องเที่ยวคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิดความคุ้มค่าต่อประสบการณ์

มากกว่าการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงนิสนับสนุนใหค้นไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในพืน้ที่มากขึ้นรวมทั้งให้ความรู้

นักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 7) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอานวยความสะดวกให้ได้มาตรฐานดูแลความปลอดภัยใหน้ักท่องเที่ยว

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เช่ือมโยงในลักษณะเครือข่ายเพื่อกระจาย

นักท่องเที่ยวจากเมอืงหลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่นเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชนกับชุมชนและ

ท้องถิ่นทั้งในประเทศและกับประเทศเพื่อนบ้านที่สอดคล้องกับความตอ้งการของนักท่องเที่ยวรวมทั้งพัฒนาทักษะ

ฝมีอืบุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยวจัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ด้านภาษาต่างประเทศนอกจากนั้นพัฒนา

สินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชนของที่ระลึกร้านอาหารที่พักให้มคีุณภาพดีส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มตาม

ความสนใจของนักท่องเที่ยวรวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 

 

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาค

กลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆของภาค 

แนวทางการพัฒนา 

 1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพืน้ที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอาทิแผนการพัฒนารถไฟ

ความเร็วสูงช่วงนครราชสีมา-หนองคายการพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่น-หนองคาย 

ช่วงจิระ-อุบลราชธานีและโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษช่วงระเบียงเศรษฐกิจ  EWEC ด้าน

ตะวันออก 

 2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์อาทิการพัฒนารถไฟสาย

ใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานให้สามารถรองรับปริมาณความต้องการเดินทางและขนส่ง

สินค้าทางอากาศที่เพิ่มขึ้น (อุดรธานีอุบลราชธานีบุรีรัมย์ร้อยเอ็ดนครราชสีมาขอนแก่นเลยและสกลนคร) และ

ขยายถนน 4 ช่องจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 

 3) พัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการบริการสุขภาพและศูนย์กลาง

การศึกษาโดยจัดทาแผนแม่บทพื้นที่ศูนย์กลางความเจริญเช่นเขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเขตนวัตกรรมพื้นที่อนุรักษ์

มรดกทางวัฒนธรรมและพื้นที่เปิดโล่งเป็นต้นพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงกับระบบโครงสร้าง

พื้นฐานหลักที่เชื่อมโยงระหว่างภาคเร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งรางเบาเมืองขอนแก่นพร้อมทั้งส่งเสริมระบบขนส่ง

สาธารณะในเมอืงให้เช่ือมโยงระหว่างเมอืงและระบบขนส่งอื่น 
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 4) พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่สำคัญอาทิเมืองขอนแก่นเมืองนครราชสีมา

และเมอืงอุบลราชธานีโดยพัฒนาพืน้ที่ในรูปแบบเมืองกระชับใหม้ีการใช้ประโยชน์ที่ดนิแบบผสมผสานทั้งการทางาน

การอยู่อาศัยและการนันทนาการล้อมรอบสถานีขนส่งและพัฒนาพื้นที่บริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพรวมทั้ง

บริเวณใกล้พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอาทินครพนมหนองคายมุกดาหารให้มีความพร้อมสาหรับรองรับ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและเป็นศูนย์กลางความเจริญในการกระจาย

ความเจรญิไปยังพืน้ที่โดยรอบ 

 5) พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคมโดยพัฒนาและยกระดับความเช่ียวชาญของ

ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและระบบรางที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับใน

ระดับสากลพัฒนากาลังแรงงานและนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินในจังหวัด

นครพนมอุตสาหกรรมระบบรางในจังหวัดขอนแก่นและพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าในจังหวัดขอนแก่นนครราชสีมา

และอุดรธานี 

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้าง

ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 

 1) พัฒนาด่านชายแดนโดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอสนับสนุนการจัดการ

ด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ  CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ได้มาตรฐานสากลเร่งเชื่อมต่อระบบ

สารสนเทศภายในและระหว่างหน่วยงานเพื่อสามารถให้บริการ  ณ จุดเดียว(National Single Window) เพิ่ม

อัตรากำลังเจา้หนา้ที่ให้เพียงพอพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกบริเวณจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนที่มศีักยภาพ 

 2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงชายแดนโดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 5 (บึงกาฬ-

ปากซัน) พัฒนาเส้นทางใหม่เชื่อมโยงบึงกาฬ-อุดรธานีและรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทาง

คมนาคมระหว่างไทยลาวเวียดนามและจนีให้มีความสะดวกประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

 3) พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมุกดาหารนครพนมและหนองคายเพื่อเสริมสร้าง

ศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนพร้อมทั้งเร่งรัด

การดาเนินงานโครงการและมาตรการสำคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและ

บริการ CIQ ที่ได้มาตรฐานสากล 
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3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมาชัยภูมิบุรรีัมย์สุรินทร์)  

ระยะ 5 ป ีพ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) รอบปี พ.ศ.2564 
 

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 11– 

31  กันยายน  2562 โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  นโยบายรัฐบาลแผนการบริหารราชการแผ่นดินแนว

ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทิศทางการพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน

คมนาคมแผนแม่บทจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องและมุ่งเน้นการทางานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน  (ภาครัฐ

ภาคเอกชนภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษา) เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯทั้งด้าน

เศรษฐกิจด้านสังคมและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อใหแ้ผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯสามารถขับเคลื่อน

ไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดรวมทั้ง

เป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุ่มจังหวัดให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุ่มจังหวัดและนาไปสู่การ

กระตุ้น ให้ เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ ให้กลุ่ มจังหวัดแผนพัฒ นากลุ่ มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564 ได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในคราว

ประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยสรุปประเด็นสำคัญดังนี้ 
 

ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position) 

 1) เป็นแหล่งผลิตสนิค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 

 2) เป็นแหล่งผลิตผลติภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 

 3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มคีวามหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมเชิงนิเวศน์การกีฬาที่มี ชื่อเสียง 

 4) เป็นประตูสู่อีสานและเชื่อมโยงการคา้ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 

เป้าหมายการพัฒนา 

 “ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไหมท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและสังคมเป็นสุข” 

 Unique Position 

 กำหนดโดยกระทรวงมหาดไทยและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง 1 

“นวัตกรรมภาคอีสานด้านการเกษตรการท่องเที่ยวการค้าและการสร้างพลังงานทดแทน” หรอื 

“Innovation for FASTTT” 

 FASTTT มาจากคำว่า 

 F = FUN ความสนุกเกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยวผจญภัยที่ทาให้ลดวัยหรอืกระชุ่มกระชวยการกีฬา 

 A = Agriculture การเกษตรเน้นที่เป็นเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัดฯ 

ได้แก่ข้าวหอมมะลิมันสาปะหลังโคเนื้อ/โควากิว 
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 S = SILK ผลิตภัณฑ์ไหมทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯมีวัฒนธรรมสิ่งทอผ้าไหมอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะแต่ละ

จังหวัดจังหวัดนครราชสีมามี “ไหมหางกระรอก” เป็นผ้าไหมโคราชที่มีชื่อเสียงเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น “ไหมหมี่คั้น

ขอนารี” ของจังหวัดชัยภูมิเป็นลวดลายที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯทรงมีพระราชดาริให้อนุรักษ์ไว้มีความประณีต

สวยงามจังหวัดบุรีรัมย์ลายไหมที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักคือ “ซิ่นตีนแดง”และลายที่ได้รับการพัฒนาใหม่คือ “ไหมหาง

กระรอกหมี่ภูภิรมย์” หรอื “LAVA SILK” มีลวดลายเฉพาะตัวและ “ผ้าไหมมัดหมี่ลายโฮล” จังหวัดสุรินทร์อยู่ที่เส้น

ไหมน้อยซึ่งเป็นส่วนในสุดของรังไหมมีลวดลายสีสันเป็นแบบฉบับทางสุรินทร์และบ้านท่าสว่างมีโรงงานทอผ้าไหมที่

ทอผา้ให้ผู้นา APAC ที่เดินทางมาร่วมประชุมที่ประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ. 2546 

 T = Tourism การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดมีการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งด้านวัฒนธรรมขอมโบราณ

วัฒนธรรมท้องถิ่นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 

 T = Trade การค้าภาคค้าปลีกค้าส่งสร้างรายได้ 56,673 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 12.48ของผลิตภัณฑ์มวล

รวมอยู่ในลาดับที่ 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมนอกจากนี้ยังมีด่านค้าชายแดนทั้งจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนช่องสาย

ตะกูจังหวัดบุรีรัมย์และจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ 

 T = Transform หรือการสร้างขยะให้มีคุณค่าเป็นพลังงานทดแทนเกิดจากปริมาณขยะมูลฝอยที่มีจานวน

มากและการนากลับไปใช้นอ้ยโดยนวัตกรรมการสรา้งเชือ้เพลิงจากขยะมูลฝอย (RefuseDerived Fuel: RDF) 

 

เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ป ี

 จากโครงสร้างเศรษฐกิจในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1 มีเศรษฐกิจที่

สำคัญ 3 ลำดับแรกโดยมีภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 23 รองลงมาเป็นภาคเกษตรกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 18 

และภาคการค้าร้อยละ 14 มีพื้นที่การเกษตรร้อยละ 68.15 ของพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัย

แรงงานร้อยละ 16.85 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีศักยภาพทางการเกษตรที่โดดเด่นได้แก่ข้าวมันสาปะหลังอ้อย

โคเนื้อโคนมไก่แพะแกะมีศักยภาพทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งท่องเที่ยวธรรมชาตินิเวศอารยธรรมประเพณี

ศลิปวัฒนธรรมศาสนาและกีฬามีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลกเป็นแหล่งผลิตผลติภัณฑ์ไหมและในขณะเดียวกันก็

มีปัญหาในเรื่องการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำสัดส่วน

คนยากจนร้อยละ12.9 รายได้เฉลี่ยครัวเรอืน/ปี 250,632 บาทหนี้สินเฉลี่ยครัวเรือน/ปี 200,217.08 บาทมีความไม่

เสมอภาคด้านรายได้ (Ginocoefficient) สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ 

 โดยมีแนวคิดการพัฒนา ดังนี้  

 1. การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิตให้เป็นมาตรฐานปลอดภัยและพัฒนาจนถึงขั้นมาตรฐานอินทรีย์ใน

ภาคการเกษตรทั้งพืชและสัตว์โดยมีการนานวัตกรรมในพืน้ที่มาช่วยใหเ้กษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 

(Smart Farmer) ให้มกีารสบืทอดภูมิปัญญาดัง้เดิมให้คงอยู่ด้วยการนอ้มนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักใน

การดำเนินงานเพื่อให้เกิดภูมคิุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 2. พัฒนาการบริหารจัดการน้าให้เพียงพอทั้งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้าเพื่อการเกษตรให้เพียงพอ

ตลอดปีโดยการเพิ่มประสทิธิภาพการกักเก็บน้าให้อยู่ในพืน้ที่หรอืการขยายพืน้ที่รับน้ำการกระจายน้ำไปยังพืน้ที่ 
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 3. ส่งเสริมการแปรรูปของสินค้าให้มากขึ้นในพื้นที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแบบครบวงจร

ในพื้นที่โดยพัฒนาช่วงกลางทางและปลายทางให้มากขึ้นดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจที่กำหนดให้กลุ่มจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาให้เป็น

ศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร 

 4. ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากภาคการเกษตรและ

นอกภาคเกษตรโดยเชื่อมโยงสนิค้าชุมชนกับการท่องเที่ยว 

 5. สร้างมูลค่าเพิ่มในสาขาการท่องเที่ยวโดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานทั้งทางด้าน

โครงสร้างพื้นฐานสิ่งอานวยความสะดวกและบริการเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวการใช้ประโยชน์จากระบบ Logistic 

ที่รัฐบาลได้วางรากฐานไว้ใหก้ารสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวรวมถึงการสร้างการตลาด

ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและเป็นที่นิยมเดินทางมายังกลุ่มจังหวัด 

 6. การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพโดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแลมีศักยภาพคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือ

สามารถดาเนินกิจกรรมได้ตามศักยภาพรวมทั้งการรักษาภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเพื่อให้สืบทอดไปยังรุ่นลูกหลาน

และการเพิ่มศักยภาพของเด็กเพื่อให้สังคมมคีุณภาพและสามารถดูแลตนเองได้ในอนาคต 

 

 พันธกิจ (Mission) 

 1) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ 

 2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสาปะหลังเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 

 3) ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อกระบือและแพะและแปรรูปเชิงคุณภาพ 

 4) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 5) ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลติภัณฑ์ไหม 

 6) ส่งเสริมการท่องเที่ยวใหไ้ด้รับความนยิมและบริหารจัดการใหม้ีศักยภาพ 

 7) ส่งเสริมและพฒันาการค้าการลงทุนและค้าชายแดน 

 8) ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม 

 ประเด็นการพัฒนา 

 1) การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 

 วัตถุประสงค ์

 เพื่อเป็นศูนย์กลางดา้นเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 

 แนวทางการพัฒนา 

 1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร 

 1.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจสิติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค 

 1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม 

 1.4 ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 

 1.5 ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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 1.6 ส่งเสริมการใชน้วัตกรรมและพลังงานทดแทน 

 1.7 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลติเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

 1.8 สนับสนุนให้มกีารรวมกลุ่มการผลิตและจาหน่าย 

 1.9 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันดา้นการตลาดสินค้าเกษตร 

 1.10 ส่งเสริมอาชีพการเลีย้งสัตว์คุณภาพสูง 

2) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 

 วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มคีุณภาพมีความสะดวกและปลอดภัย 

 2. เพื่อให้กลุ่มผูผ้ลติและผูป้ระกอบการไหมมรีายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพิ่มขึ้น 

 แนวทางการพัฒนา 

 2.1 พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก 

 2.2 พัฒนาสนิค้าและบริการทางการท่องเที่ยว 

 2.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

 2.4 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 

 2.5 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว 

 2.6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 

 2.7 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยชา้ง 

 2.8 ส่งเสริมพัฒนาการค้าการลงทุนการค้าชายแดน 

 2.9 ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน 

 2.10 ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์และการตลาด 

 2.11 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ 

 2.12 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลติภัณฑ์ไหม 

 2.13 พัฒนาผลติภัณฑ์ไหมใหม้ีคุณภาพและมาตรฐาน 

3) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวติ 

 วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางดา้นร่างกายและสติปัญญาดีขึ้น 

 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้แข็งแรงมีความสุข 

แนวทางการพัฒนา 

 3.1 พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด้านสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

 3.2 ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพึ่งพาตนเอง 

 3.3 ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่เน้นตัวเด็กปฐมวัยเป็นสำคัญ 

 3.5  ส่งเสริม และสร้างความร่วมมอืในการพัฒนาครอบครัวสู่ชุมชนเข้มแข็ง 
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3.3 แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับทบทวน) 

 แผนพัฒนาจังหวัดเป็นแผนที่มีการกำหนดอนาคตและทิศทางของตำแหน่งการพัฒนาของจังหวัดมีความ

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติได้แก่นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายรัฐบาลแผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาราย

ภาคและแผนอื่นๆรวมทั้งศักยภาพและความต้องการของประชาชนในพื้นที่และมองการพัฒนาจังหวัดแบบองค์รวม

ที่มคีวามครอบคลุมทุกมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและความมั่นคง 

 การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 ปรับปรุงข้อมูลในหลายส่วนเพื่อให้

ข้อมูลเป็นปัจจุบันและมีการปรับปรุงเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์กลยุทธ์และ

แนวทางการพัฒนาโดยกำหนดค่าเป้าหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นรวมทั้งปรับปรุงเพิ่มเติมกลยุทธ์ตามแนวทางตาม

หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) กำหนดและเพื่อให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับ

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ20 ปีนโยบายรัฐบาล 

 แผนพัฒนาจังหวัดจะใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาของทุกส่วนราชกาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (อปท.) และการดาเนินกิจการของส่วนราชการ/หน่วยงานอื่นของรัฐที่จะกระทำในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่ต้อง

สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดินพ.ศ. 2550 มาตรา 52 (3) และมาตรา 53/1 เพื่อให้เกิดพลังสร้างสรรค์ร่วมกันพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ

ให้มุ่งสู่ทิศทางเดียวกัน 

1.  เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

 “เมืองแห่งความสุข” 

2.  ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

 1. ประชาชนมรีายได้เพิ่มขึ้นและกระจายอย่างเหมาะสม 

 2.  ประชาชนมคีวามมั่นคงปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

 3. ประชาชนดำรงชีวติอย่างมีคุณภาพตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดชัยภูมิ 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากตามหลักศาสตร์

พระราชาสู่การแข่งขันอย่างยั่งยืน 

 1) เป้าประสงค์ 

  ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและกระจายอย่างเหมาะสม 

 2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 

  1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลติภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 

  2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว 
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  3. อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคการเกษตรเพิ่มขึน้ 

  4. ร้อยละที่ลดลงของของจำนวนคนจน 

  5. จำนวนพืน้ที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 20,000 ไร่ 

  6. จำนวนพืน้ที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบชลประทานเพิ่มขึน้  

  7. จำนวนพืน้ที่การเกษตรในเขตชลประทานเพิ่มขึน้ 

  8. ปริมาณการกักเก็บน้ำเพิ่มขึน้ 

  9. ร้อยละของจำนวนเส้นทางคมนาคมได้รับการพัฒนา 

3) แนวทางการดำเนินงาน 

 3.1  ด้านการเกษตร 

 1.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร 

  1.1  การพัฒนาศักยภาพการผลิตสนิค้าเกษตรปลอดภัย 

  1.2  การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 

  1.3  การส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  1.4  การพัฒนาศักยภาพการผลิตสนิค้าปศุสัตว์ 

  1.5  การพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงสัตว์ปีก 

  1.6  การพัฒนาศักยภาพการผลิตสนิค้าประมง 

  1.7  การพัฒนาศักยภาพการผลิตสนิค้าหม่อนไหม 

  1.8  การพัฒนาเกษตรและกลุ่มเกษตรกรโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  1.9  การพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ 

  1.10  การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานให้สอดคล้องกับความตอ้งการของตลาด 

 2.  โครงการพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 

  2.1  การเพิ่มศักยภาพการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ 

  2.2  พัฒนาขีดความสามารถสินคา้เกษตรที่ได้รับการพัฒนาเป็นสินค้า Otop ด้านการตลาด 

 3.  โครงการส่งเสริมการตลาดสนิค้าเกษตร 

  3.1  ส่งเสริมการเชื่อมโยงการตลาดสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 

 3.2  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  1.  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 

   1.1  การพัฒนาการใชป้ระโยชน์ 

  2.  โครงการรับมอืภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมปีระสิทธิภาพ 

   2.1  สร้างเครอืข่ายเยาวชนเฝา้ระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน 

 3.3  ด้านโครงสร้างพื้นฐานการผลิตและบริการ 

  1.  โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลติและบริการ 

   1.1  การพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน 
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   1.2  การพัฒนาระบบกระจายน้ำด้วยโซล่าเซลล์ 

   1.3  การพัฒนาระบบการขนส่งและสาธารณูปโภค 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยและเมอืงแห่งการพักผ่อน 

 1)  วัตถุประสงค์ 

  ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ในชวีิตและทรัพย์สิน 

 2)  เป้าหมายและตัวชีว้ัด 

  1.  ร้อยละของการเกิดคดีอาชญากรรมในพืน้ที่ลดน้อยลง 

  2.  ร้อยละที่ลดลงของจำนวนผู้ค้าและผูเ้สพยาเสพติด 

  3.  จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีกิจกรรมเสริมสร้างความปรองดอง 

  4.  รอ้ยละที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว 

  5.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว 

 3)  แนวทางการพัฒนา 

  3.1  ด้านความมั่นคง 

   1.  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

    1.1  การขับเคลื่อนและสนับสนุน To Be Number One 

    1.2  บูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

   2.  โครงสร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายการข่าวเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน 

    2.1  สร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายการข่าวเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในหมู่บ้าน/

          ชุมชน 

   3.  โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในหมู่บ้าน/ชุมชน 

    3.1  เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองเพื่อความมั่นคงของสถาบันและการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

    3.2  สร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนงานนโยบาย

ภาครัฐสู่หมู่บ้าน/ชุมชน 

  3.2  ด้านการท่องเที่ยว 

   1.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

    1.1  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดชัยภูมิ 

    1.2  มหกรรมเส้นทางชัยวรมัน โบราณสถานปรางค์กู่คู่แผ่นดินถิ่นชัยภูมิ 

   2.  ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมสำคัญของจังหวัดชัยภูมิ 

    2.1  ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ 

    2.2  การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3  ส่งเสริมการสร้างศักยภาพคน สู่การพัฒนาจังหวัดที่ยั่งยืน 

 1)  วัตถุประสงค์ 

  ประชาชนดำรงชีวติอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2)  เป้าหมายและตัวชีว้ัด 

  1.  ร้อยละการพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนในชุมชนเพิ่มขึน้ 

  2.  ร้อยละของจำนวนปัญหาทางสังคมของประชาชนลดลง 

  3.  ร้อยละของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลง 

 3)  แนวทางการพัฒนา 

  1.  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติเด็กและเยาวชนในครอบครัวแหว่งกลาง 

   1.1  พัฒนาคุณภาพชีวติเด็กและเยาวชนในจังหวัดชัยภูมิ 

   1.2  พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มปีัญญาคู่คุณธรรม พึ่งพาตนเองได้ 

   1.3  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

   1.4  เพิ่มทักษะอาชีพนักเรียนมัธยมศกึษาปีที่ 3 

  2.  โครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติภัยทางถนน 

   2.1  ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนเพื่อส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยว 

   2.2  เสริมสรา้งวัฒนธรรมความปลอดภัยด้วยวินัยจราจร 

  3.  โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน 

   3.1  คนชัยภูมลิดอ้วน  ลดพุง ลดโรค 

  4.  โครงการเสริมสร้างภูมคิุ้มกันทางสังคมของประชาชน 

   4.1  พัฒนาเครือข่ายระบบอาหารปลอดภัยสู่มาตรฐาน บูรณาการการจัดการอนามัย

สิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน 

   4.2  อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศาสนาพิธีตามรูปแบบของรัชการปัจจุบันและศลิปะการเป็น

พิธีกรของหน่วยงานราชกรในจังหวัดชัยภูมิ 

   4.3  ผูสู้งอายุสุขใจ ไหว้พระ 9 วัด 

   4.4  การเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ 

  

4ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศกึษาศาสนาวัฒนธรรมและการกีฬา 

 ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวติ 

 ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

 ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที ่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลติทางการเกษตร 
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 ยุทธศาสตร์ที ่6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 ยุทธศาสตร์ที ่7 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ  พ.ศ. 2566-2570 

 วิสัยทัศน์ 

 “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมแหล่งผลติอาหารพลังงานทดแทนสำคัญ

และเป็นสังคมที่มคีุณภาพ” 

พันธกิจ 

 1. ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาศาสนาศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 2. พัฒนาคุณภาพชีวติและความเป็นอยู่ที่ดขีองประชาชน 

 3. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตรและปศุสัตว์ 

 4. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 

 5. ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมคีุณค่า 

 6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและรองรับการเจรญิเติบโตของจังหวัด 

 7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 8. บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดมีีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์หลัก 

 1. เด็กเยาวชนและประชาชนของจังหวัดชัยภูมไิด้รับการศกึษาที่มคีุณภาพ 

 2. ศาสนา  ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสบืสานคุณค่า 

 3. ประชาชนมคีุณภาพชีวติที่ดคีรอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง 

 4. เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น 

 5. การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิได้รับความนยิมเพิ่มสูงขึ้น 

 6. เป็นแหล่งสร้างพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

 7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

 8. มีระบบโลจสิติกส์ที่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงประเทศสู่ประชาคมอาเซียน 

 9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟืน้ฟู 

 10. มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 จากการวิเคราะห์วิสัยทัศน์พันธกิจสามารถนามากำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 1. เด็กเยาวชนและประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับการศกึษาที่มคีุณภาพและพัฒนาการกีฬาไปสู่ระดับ

อาชีพ 

 2. ศาสนา  ศลิปวัฒนธรรม  และภูมปิัญญาท้องถิ่นได้รับการสบืสานคุณค่า 

มาตรการและแนวทาง 

 มาตรการที่ 1.1 สร้างเสริมความเป็นเลิศทางการศึกษาที่เทยีบเคยีงระดับประเทศ 

แนวทาง 

 1.1.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษามีขีดความสามารถสูงในทุกด้าน  เปิดโอกาสให้ครูและ บุคลากรทางการศึกษา

ที่มคีวามโดดเด่นและเป็นเลิศเข้ามาร่วมดำเนินการจัดการศกึษาให้บรรลุเป้าประสงค์ 

 1.1.2 ส่งเสริมการศกึษาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบความเป็นเลิศใหก้ับสถานศกึษาในจังหวัดชัยภูมิ 

 1.1.3 สนับสนุนการแข่งขันทางวิชาการในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 

 1.1.4 จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่มีความสามารถสูงได้มีโอกาสศึกษาต่อและกลับ

มาร่วมพัฒนาจังหวัดชัยภูม ิ

 1.1.5  สนับสนุนสถานศึกษาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ในเชิงนวัตกรมทุกสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของ

ชนบท พร้อมตัง้กองทุนการศกึษาเด็กและเยาวชน 

 มาตรการที่ 1.2 สร้างแรงจูงใจให้ครูดีครูเก่งมาร่วมจัดการเรยีนการสอนที่จังหวัดชัยภูมิมากขึ้นและ

ส่งเสรมิขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

แนวทาง 

 1.2.1 สนับสนุนการจัดสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร

ที่มคีวามโดดเด่นใหม้าปฏิบัติงานด้านการศึกษาที่จังหวัดชัยภูมิ 

 1.2.2 ส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใหส้ามารถพัฒนาตนเองด้านการศึกษา 

 1.2.3 สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เปิดโลกทัศน์อาเชียนเพื่อนำมาถ่ายทอดให้แก่เยาวชน

จังหวัดชัยภูมิ 

 มาตรการที่ 1.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) ในการเชื่อมโยงการจัดการเรียน

การสอนที่มีคุณภาพเข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ 
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แนวทาง 

 1.3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศให้สามารถรองรับการเรียนการสอนในทุก

พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยสามารถเชื่อมโยงครูที่มีศักยภาพในการสอนสู่ผู้เรียนและผู้ปกครองอย่างเป็น

ระบบผ่านโครงการ Asean School On-line โดยจะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพื่อก้าว

สู่อาเซียนและมโีอกาสเข้าถึงทุกช่วงช้ันเรยีน 

 1.3.2 ส่งเสริมการนำอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและระบบ WIFI มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานในหน่วยงาน

และสถานศกึษา 

 1.3.3 จัดหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสถานศกึษาเพื่อสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการจัดการเรยีนการสอนสาหรับผู้เรยีนที่มขีีดความสามารถแตกต่างกัน 

 1.3.4 พัฒนาครูและผู้เรยีนใหม้ีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 

 1.3.5 สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือและบุคลากร

รองรับการผลิตสื่อการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในระบบห้องเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของจังหวัด

ชัยภูมิ 

 1.3.6  พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน  โดยการนำระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมา

ประยุกต์ใช้  

 1.3.7  ส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากเมืองต้นแบบ  มาประยุกต์ใช้ในจังหวัดชัยภูมิ  ซึ่ง

จะยกระดับ เพิ่มประสิทธิภาพ เปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการหน่วยงาน โดยเฉพาะด้านการศึกษา  คุณภาพชีวิต 

และในทุก ๆ ด้าน ของประชาชนในจังหวัดชัยภูม ิ

 มาตรการที่ 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

แนวทาง 

 1.4.1 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนโดยให้เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

 1.4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษานาความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างองค์ความรู้เพื่อ

สนับสนุนการเรียนการสอนในชัน้เรียน 

 1.4.3 สร้างเวทีวิชาการเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถและการแข่งขันให้กับนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่

ทุกระดับ 

 1.4.4 ส่งเสริมให้นักเรียนผลิตและสร้างผลงานจากการเรียน  พัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการการเรียนการ

สอนในชั้นเรียนกับปฏิบัติจริง  เพื่อให้นักเรียนผลิตและสรา้งผลงานจากการเรียน 

 1.4.5 จัดให้มพีืน้ที่ภายในสถานศกึษาที่เน้นการใชภ้าษาต่างประเทศและการเรียนรู้วัฒนธรรม 

 1.4.6 พัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

 



 

64 
 

 

 

 มาตรการท่ี 1.5 ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ินและปราชญ์ชาวบ้านในการ 

อนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

แนวทาง 

 1.5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการยกระดับศิลปวัฒนธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของ“วิถีชุมชนชาว

ชัยภูมิ” โดยบูรณาการกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 1.5.2 การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการนำศลิปวัฒนธรรมของชาวชัยภูมมิาบูรณรการ 

 1.5.3 ส่งเสริมผู้นำชุมชนในการเป็นแกนนาในการจัดกิจกรรมทานุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในวาระและโอกาส

ต่างๆอย่างต่อเนื่อง 

 1.5.4 สร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ทันสมัยและสอดคล้องกับวิถีการเรียนรู้ของ

ประชาชน 

 มาตรการท่ี 1.6 ส่งเสรมิการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝีมือในท้องถ่ิน 

แนวทาง 

 1.6.1 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัด ชัยภูมิให้มี

ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความตอ้งการของท้องถิ่น 

 1.6.2 พัฒนาแรงงานฝีมือให้มีคุณภาพมีศักยภาพและมีความพร้อมในการแข่งขันในตลาดแรงงานใน

ระดับประเทศและต่างประเทศ 

 1.6.3  พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อผลิตช่างฝีมือแรงงานมือ โดยใช้นวัตกรรมที่เข้าถึงระบบเครื่องจักรกล

สมัยใหม่ 

 มาตรการที่ 1.7  ส่งเสริมกิจกรรมที่ทำนุบำรุงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

แนวทาง 

 1.7.1  เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองเพื่อความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ

การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

 17.2  ส่งเสริมและจัดกิจกรรมที่ทำนุบำรุงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย 

อันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชวีิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 1. ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคพืน้ฐานทั่วไปของประชาชนในจังหวัดลดลง 

 2. รายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น 

 3. ปัญหาดา้นยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง 
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มาตรการและแนวทาง 

 มาตรการที ่2.1 ส่งเสริมการแก้ปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขพืน้ฐานของจังหวัดชัยภูมิ 

แนวทาง 

 2.1.1 สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรครวมทั้งการดูแลรักษาสุขภาพของคนในชุมชนและ

ท้องถิ่น 

 2.1.2 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น   รวมถึงสร้าง

กองทุนส่งเสริมสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ชุมชน ของ อสม. ครอบคลุมทุกพืน้ที่  

 2.1.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุขแก่ชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 

 2.1.4 ส่งเสริมการใชภู้มปิัญญาท้องถิ่นด้านสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น 

 2.1.5  ส่งเสริมสุขภาพและยกระดับการให้บริการด้านสาธารณสุข  ตลอดจนสร้างกลไกเพื่อจัดการ

สิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อสุขภาพในระดับจังหวัด 

มาตรการท่ี 2.2 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

แนวทาง 

 2.2.1 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่มคีวามพร้อมในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดโดยใช้แนวคิด “การตลาด

นาการผลิต” 

 2.2.2 สร้างภาพลักษณ์และแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชัยภูมิ   เช่น  ข้าวหอมดง  ผ้าจากใยสับปะรด

บรรจุภัณฑ์หมาก  ผ้าไหม  สับปะรด  มะม่วง  มะขามหวาน  หม่ำ  เป็นต้นให้เป็นผลิตภัณฑ์ของฝากที่โดดเด่นของ

จังหวัดชัยภูมิ 

 2.2.3 สนับสนุนชุมชนในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าและมีมูลค่าเพิ่ม  โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

ของชุมชนหรอืต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ชุมชนเดิมให้ดีขึ้น  ทั้งนี้  เน้นการสร้างความแตกต่างความแปลกใหม่และตรง

ตามความต้องการของผู้บริโภค พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มคีวามน่าสนใจ  

 2.2.4 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน  การสร้างเอกลักษณ์ในการผลิตสินค้า

ของชุมชนและท้องถิ่น  เพิ่มการประชาสัมพันธ์สินค้าให้มคีวามน่าสนใจมากยิ่งขึน้  

 2.2.5 สนับสนุนให้ชุมชน  วิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับการนำองค์ความรู้

สมัยใหม่มาใช้ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 2.2.6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นการลดต้นทุนการ

ผลติ  และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลติภัณฑ์สินค้าด้านการเกษตรของจังหวัดโดยใช้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 2.2.7 สร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในเชิงการสร้างสรรค์ 

 2.2.8 พัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทุกระดับตั้งแต่ผู้ผลิตผู้ประกอบการแปรรูปและผู้

จำหน่าย 

 2.2.9 ส่งเสริมการเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแหล่งใหม่ๆโดยเน้นการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว

ของจังหวัด 

 2.2.10 เสริมสรา้งวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ให้มคีวามเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ 
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 2.2.11 เชื่อมโยงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาอาชีพของชุมชน 

 

มาตรการที่ 2.3 สร้างชุมชนเข้มแข็งมีเอกภาพและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด

ในพื้นที่ 

แนวทาง 

 2.3.1 ส่งเสริมการดาเนินชีวติของประชาชนให้เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.3.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสรา้งความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวของประชาชนในชุมชน 

 2.3.3 ปรับปรุงและสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพสิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะสมสำหรับการอยู่

อาศัยในชุมชนให้มคีุณภาพ 

 2.3.4 สร้างความตระหนักในความสำคัญกับผู้สูงอายุในครอบครัวเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์อัน

เป็นรากฐานของความอบอุ่นของครอบครัว 

 2.3.5 ส่งเสริมความร่วมมอืระหว่างองค์กรภาครัฐและผูน้าชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 2.3.6 ส่งเสริมการสร้างสื่อที่เน้นการสรา้งสรรค์สังคมและท้องถิ่นในการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องในท้องถิ่น 

 2.3.7 พัฒนาเครอืข่ายความร่วมมอืจากภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เขม้แข็ง 

 2.3.8 จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการดูแลเด็กและเยาวชนเพื่อ

ป้องกันไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและการมสี่วนร่วมเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในท้องถิ่น 

 2.3.9 จัดทำสื่อและจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างจติสานึกใหแ้ก่ประชาชนในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 2.3.10 จัดกิจกรรมหรือจัดอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 2.3.11 จัดกิจกรรมในการบาบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพติดตามดูแลผู้เสพยาเสพติดผู้ติดยาเสพติดรวมถึง

จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัด  รักษา  ฟืน้ฟู  ผูเ้สพยาเสพติด  ผูต้ิดยาเสพติด 

 2.3.12 จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาของจังหวัดให้เพียงพอโดยเฉพาะสิ่งอำนวยความ

สะดวก  เช่น  สนามกีฬา  วัสดุ  อุปกรณ์  ที่ทันสมัยเพื่อการออกกำลังกายของคนในชุมชนและท้องถิ่น  เพิ่มกีฬาที่

สามารถทำรวมกันได้ เช่น การจัดกิจกรรมแข่งขัน E-Sport ในกลุ่มของเยาวชนที่มีความสนใจและบุคคลทั่วไป  

 2.3.13 พัฒนาและจัดให้มีผู้ฝึกสอนและอาสาสมัครการกีฬาที่มีความรู้ประจำศูนย์และสนามกีฬาอย่าง

เหมาะสม 

 มาตรการท่ี 2.4  ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมสิทธิสตรใีห้มีความเสมอภาค 

แนวทาง 

 2.4.1  จัดตั้งกองทุนเพื่อดูแลเด็ก เยาวชน คนชรา และคนพิการที่ถูกทอดทิ้ง ขัดสนโอกาสที่จะเข้าถึง

ทรัพยากรในด้านต่างๆ  ให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา และการไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากขบวนการค้า

มนุษย์  และความเหลื่อมล้ำทางสังคม 

 2.4.2  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกองทุนในการส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมสิทธิสตรี สนับสนุนการสร้างงานและ

นวัตกรรมใหม่ๆ  และภูมปิัญญาท้องถิ่น ที่ภาคประชาสังคมได้คิดค้น  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตรและปศุสัตว์ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 1. สินค้าการเกษตรหลักมีผลผลติต่อไร่สูงขึน้ 

 2. สินค้าการเกษตรที่เป็นความหวังในอนาคตมผีลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 

 3. รายได้ภาคเกษตรต่อครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้น 

 4.  เพิ่มมูลค่าผลผลติทางการเกษตร/ปศุสัตว์ 

 5. สินค้าแปรรูปทางการเกษตร/ปศุสัตว์ มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 

 6.  ส่งเสริมสนิค้าการเกษตรที่ปลอดสารพิษ มีคุณภาพปลอดภัย 

มาตรการและแนวทาง 

 มาตรการท่ี 3.1 ส่งเสรมิการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในพืชหลักได้แก่ 

ข้าว  อ้อย  และมันสำปะหลัง มะพร้าว หมาก มะม่วง 

แนวทาง 

 3.1.1 ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตต่อไร่

ของพชืหลักของจังหวัดชัยภูมิ  ได้แก่  ข้าว  อ้อย มันสำปะหลัง  มะพร้าว  หมาก และมะม่วง 

 3.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิตเพื่อการเพิ่มผลผลิต 

 3.1.3 เร่งรัดการปรับความเชื่อและทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับวิถีการเกษตรดั้งเดิมเพื่อให้เกิดการ

ยอมรับในวิธีการทางการเกษตรแบบใหม่ที่ได้ผลมากขึ้น 

 3.1.4 สรรหาและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐในกลุ่มเจ้าหน้าที่ด้านส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้

สามารถถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยีแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

มาตรการที่ 3.2 ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่เป็นความหวังในอนาคต  ได้แก่  พริก  ยางพารา

โคเนื้อโคราชวากิวและไก่บ้านโคราช 

แนวทาง 

 3.2.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจได้แก่โคเนื้อโคราชวากิวและไก่บ้านโคราชใน

ชุมชนและพืน้ที่ที่มศีักยภาพโดยดาเนินการในรูปแบบสหกรณ์ 

 3.2.2 ประสานให้เกิดความเชื่อมโยงกับโรงชาแหละโคเนื้อโคราชวากิวที่มีอยู่ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัย

บุรินทร์ 

 3.2.3 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐโดยเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เจ้าหน้าที่ส่งเสริม

การเกษตรเพื่อให้การแนะนาเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.2.4 กำหนดพื้นที่ส่งเสริมการปลูกยางพาราให้เหมาะสมและเอือ้ต่อการบริหารจัดการเพื่อการเพิ่มมูลค่า 
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 3.2.5 ส่งเสริมการนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการผลิตพืชมาส่งเสริมการผลิตลดต้นทุนการผลิต

เพิ่มผลผลติต่อไร่ใหก้ับพืชอนาคตของจังหวัดชัยภูมิได้แก่พริกและยางพารา 

 

มาตรการที่ 3.3 สร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย 

แนวทาง 

 3.3.1 สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (อาหารปลอดภัย) ที่ตรงกับความตอ้งการของตลาดโดย

เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศกึษาในรูปแบบโครงการ Northeastern Food Valley ของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื 

 3.3.2 สร้างช่องทางการตลาดที่เช่ือมโยงไปสู่ผูป้ระกอบการรายใหญ่ด้านการส่งออกอาหารปลอดภัย 

 3.3.3 ส่งเสริมการตรวจสอบคุณภาพอาหารปลอดภัยใหไ้ด้ในระดับมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ 

 3.3.4 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกใหต้ลาดเกิดการยอมรับในคุณภาพอาหารปลอดภัยของจังหวัด

ชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 1. นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่จังหวัดชัยภูมมิากขึ้น 

 2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึน้ 

 3.  ยกระดับการบริการเพื่อรองรับผูสู้งอายุ และผูพ้ิการ 

มาตรการและแนวทาง 

 มาตรการที่ 4.1 ส่งเสริมและเร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิให้เป็น

รูปธรรม 

แนวทาง 

  4.1.1 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพและแข่งขันได้ใน

ระดับประเทศและระดับประชาคมอาเซียนมากขึน้ 

  4.1.2 สร้างกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบก้าวกระโดด  เช่น  การประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์

ที่โดดเด่นของจังหวัดชัยภูมริวมทั้งสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อระดับชาติและนานาชาติ 

  4.1.3 สร้างเวทีเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้บ่อยครั้งโดยความร่วมมือของ

ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนเช่นจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องใน 9 

เทศกาลสำคัญของจังหวัดชัยภูมเิป็นต้น 

  4.1.4 สนับสนุนการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์

และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
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 มาตรการที่ 4.2 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้ได้มาตรฐานมีความ

ปลอดภัยและมีภูมิทัศน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 

แนวทาง 

  4.2.1 สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานสำคัญในแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้ามา

ลงทุนด้านการท่องเที่ยว  เช่น  การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในแหล่งท่องเที่ยวใหม้ีความ 

เหมาะสมรองรับนักท่องเที่ยวเป็นต้น 

  4.2.2 สร้างกลยุทธ์ในการบริการด้านที่พักอาศัยในพื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดให้เอื้อต่อความ

ต้องการของนักท่องเที่ยวรวมทั้งให้ความสำคัญกับการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในทุกพืน้ที่ 

  4.2.3 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและส่วนราชการในการ

อนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมภายในแหล่งท่องเที่ยวใหม้ีความสมบูรณ์ 

  4.2.4 ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในพื้นที่ในการปรับปรุงเส้นทาง

และพัฒนาภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ให้สวยงามและโดดเด่นเพื่อ เพิ่มจุดเด่นของ

แหล่งท่องเที่ยว เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่ง 

  4.2.5 จัดทำแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเส้นทางเข้าสู่แหล่งน้าใหญ่ที่กาลังจะพัฒนาขึ้นเพื่อให้เป็น

ถนนสายท่องเที่ยวที่สวยงามพร้อมมีจุดแวะพักและจุดจาหน่ายผลติภัณฑ์ชุมชนและของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว 

  4.2.6 เร่งรัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่เช่นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบึงละหานบึงซึกวึก  ป่าปรง

พันปีฯลฯโดยมีองค์ประกอบที่สำคัญอาทิพิพิธภัณฑ์สัตว์ดึกดาบรรพ์และโลกล้านปีอุทยานผักพื้นบ้านศูนย์เรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงสวนเฉลิมพระเกียรตเิป็นต้น 

  4.2.7 บูรณาการความร่วมมอืระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและหน่วยงานที่ดูแล

ป่าไม้ในจังหวัดชัยภูมใินการวางแผนการท่องเที่ยวในวาระต่างๆอย่างต่อเนื่อง 

  4.2.8  ปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะขนาดใหญ่เพื่อให้บริการประชาชนในการออกมาสันทนาการ 

ออกกำลังกาย และสถานที่ท่องเที่ยว  

 มาตรการที่ 4.3 ปรับปรุงและพัฒนาชัยภูมิให้น่าอยู่เกิดอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและยังคงความเป็น

แหล่งภูมิปัญญาดั้งเดิมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 

แนวทาง 

  4.3.1 ปรับปรุงและก่อสร้างสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่ซึ่งบ่งบอกถึงถิ่นกำเนิด

รากฐาน  และสื่อความหมายถึงวิถีชีวติความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิใหม้ีความโดดเด่นยิ่งขึน้ 

  4.3.2 พัฒนาจังหวัดชัยภูมใิห้โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวใหเ้ป็นรูปธรรม 

  4.3.3 จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะของสถานที่จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองสินค้าทางวัฒนธรรม

และสินค้าอื่นๆที่โดดเด่นของจังหวัดในรูปแบบที่เป็นถนนคนเดินของจังหวัดชัยภูมิที่มอีัตลักษณ์เฉพาะ 

  4.3.4 พัฒนามาตรฐานการริการนักท่องเที่ยวสู่ระดับสากลมีอาสาสมัครท่องเที่ยวที่ให้บริการ

ข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  บุคลากรทั้งของภาครัฐ 

ภาคเอกชน และบุคคลในพืน้ที่ มีความรูค้วามสามารถ 
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 มาตรการที่ 4.4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมวิถีชีวิตความเคารพและศรัทธา

ต่อเจ้าพ่อพระยาแล 

แนวทาง 

  4.4.1 เสริมสร้างการเชื่อมโยงและสร้างสื่อแสดงถึงเรื่องราวในเอกลักษณ์อันโดดเด่น  ของจังหวัด

ชัยภูมิในแต่ละพืน้ที่และเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์และปรากฏแก่สายตาของประชาชนในประเทศและประชาคมโลก 

  4.4.2 ส่งเสริมการนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น

มาพัฒนาและเสริมสร้างความโดดเด่นในเชิงประจักษ์  เพื่อนาไปสู่การท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

ในเชิงจติใจ  โดยจัดทำเส้นทางประวัติศาสตร์เจ้าพ่อพระยาแล  เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มโีอกาสสัมผัสกับสถานที่จริง

ตามประวัตศิาสตร์ของเจา้พ่อพระยาแล 

  4.4.3 ส่งเสริมให้มีหมู่บ้านวิถีชวีิต “ชัยภูมิโบราณ” ที่คงเอกลักษณ์และบรรยากาศของชาวชัยภูมใิน

อดีตที่นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมและสัมผัสได้ 

  4.4.4 ส่งเสริมความโดดเด่นในเรื่องราวตามรอยวิถีเส้นทางเจ้าพ่อพระยาแลเน้นการนำเสนอในเชิง

ประจักษ์และสามารถสัมผัสได้ในเชงิจิตใจ 

 มาตรการท่ี 4.5 พัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้เป็นแหล่งปลูกไม้ดอก  ไม้ประดับ  สำคัญของประเทศ 

แนวทาง 

  4.5.1 ศึกษาศักยภาพด้านการผลิตไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดชัยภูมิที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ

ประเทศและภูมอิากาศในแต่ละพืน้ที่ 

  4.5.2 ส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเป็นอาชีพเสริมของจังหวัดชัยภูมิสู่ตลาดไม้ดอกไม้ประดับ

ระดับประเทศ 

  4.5.3 ส่งเสริมการสร้างตลาดกลางไม้ดอกไม้ประดับเพื่อสนับสนุนการนามาเสริมสร้างภูมิทัศน์ที่

สวยงามใหก้ับจังหวัดและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดชัยภูมิรวมถึงเพื่อส่งออกจาหน่ายทั่วประเทศ 

  4.5.4 ส่งเสริมการตลาดจังหวัดชัยภูมใิห้เป็น “เมืองมนต์เสน่ห์ดอกไม้” ของประเทศ 

 มาตรการที่ 4.6 ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวภาครัฐและภาคเอกชน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

แนวทาง 

  4.6.1 วิเคราะห์และปรับปรุงโครงสร้างอัตรากาลังเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวใหเ้พียงพอและเหมาะสมกับภารกิจความรับผดิชอบเพื่อให้เป็นกลไกสำคัญใน 

การผลักดันยุทธศาสตร์ดา้นการท่องเที่ยวในพืน้ที่ 

  4.6.2 จัดระบบการพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานของ

บุคลากรด้านการบริหารจัดการและการบริการการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิทั้งบุคลากรของภาครัฐองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
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  4.6.3 ส่งเสริมความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีขีด

ความสามารถสูงขึ้น 

  4.6.4 ส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรภาครัฐองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นผูป้ระกอบการประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว 

  4.6.5 จัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของ

จังหวัดเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสรมิการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 1. ชุมชนพึ่งพาตนเองดา้นพลังงานทดแทนของชุมชนได้มากขึ้น 

 2. ท้องถิ่นมีรายได้จากการผลติและจำหน่ายพลังงานทดแทน 

 3. ชุมชนให้ความตระหนักและร่วมมอืกันใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีคุณค่า 

 4.  การใชพ้ลังงานแสงอาทิตย์ในการเกษตร 

 5.  การนำขยะมาแปรสภาพเป็นพลังงาน 

 6.  การนำรถ EV มาใช้ 

 7.  การนำเศษวัสดุจากการเกษตรมาแปรสภาพเป็นพลังงาน 

 8.  การส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานเพื่อส่งโรงงานไฟฟ้าชุมชน 

มาตรการและแนวทาง 

 มาตรการที่ 5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนสร้างพลังงานเพื่อเศรษฐกิจชุมชน 

แนวทาง 

 5.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในท้องถิ่นและชุมชน 

 5.1.2 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าชุมชน “โรงไฟฟ้าชีวมวล” มาใช้ในชุมชนที่มีความพร้อมเพื่อ

การพึ่งพาตนเองดา้นพลังงานและการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านพลังงานในเชิงพาณิชย์ 

 5.1.3 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร  เช่น  

การใชพ้ลังงานไฟฟ้าในการสนับสนุนการทางานของระบบการให้นา้พืชแบบน้ำหยดเป็นต้น 

 5.1.4 ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนด้านการจัดการพลังงานและร่วมมือกับสถาบันการ ศึกษา

ระดับอุดมศึกษาที่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรีเพื่อผลิตบุคลากรด้าน

พลังงานมาสนับสนุนการก้าวสู่การเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ 

 มาตรการท่ี 5.2 พัฒนาการบรหิารจัดการพืชพลังงานอย่างครบวงจร 

แนวทาง 

 5.2.1 วางแผนและกำหนดพื้นที่สาหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานอย่างชัดเจน 
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 5.2.2 สร้างระบบเชื่อมโยงการนำผลผลิตจากพืชพลังงานจากภาคการผลิตด้านเกษตรไปสู่ภาคการผลิต

ด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 

 5.2.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชพลังงานทดแทนเพื่อให้สามารถวางแผนการพัฒนาการผลิต

พืชพลังงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพและครบวงจร 

 5.2.4 ส่งเสริมและให้ความรู้กับชุมชนเกี่ยวกับการนำผลผลิตจากพืชมาใช้เป็นพลังงานทดแทนเพื่อลด

ต้นทุนค่าใชจ้่ายในภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรอืน 

 มาตรการท่ี 5.3 ส่งเสรมิและสนับสนุนการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการผลิตพลังงานทดแทน 

แนวทาง 

 5.3.1 ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแหล่งทุนภาครัฐและภาคเอกชนในการผลิต

พลังงานทดแทน  เช่น  การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  พลังงานลม  พลังงานชีวมวล  เป็นต้น 

 5.3.2 สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ชุมชนเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการผลิตไฟฟ้าของ

ชุมชน  เช่น  กฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กฎหมายด้านการผลติไฟฟ้าจาก พลังงานลมและ

กฎหมายด้านการผลติไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลเป็นต้น 

 มาตรการที่ 5.4 ส่งเสรมิการสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

แนวทาง 

 5.4.1 รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของพลังงานในการพัฒนาท้องถิ่นและ

การใชพ้ลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยง

สู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 1. มีมูลค่าการคา้สูงในเขตการพัฒนาพิเศษของจังหวัดชัยภูมิ 

มาตรการและแนวทาง 

 มาตรการที่ 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ     

โลจิสติกส์ในภูมิภาค 

แนวทาง 

 6.1.1 พัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

 6.1.2 สนับสนุนการสร้างตลาดศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนและกระจายสินค้าระหว่างประเทศไทยกบ

ประเทศในประชาคมอาเชียน  

 6.1.3 เร่งรัดการสรรหาและพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ใหม้ีความสามารถสูงในการเข้ามาบริหารจัดการ 

 6.1.4 จัดระบบบริหารจัดการดา้นโลจิสติกส์และการค้าในเขตการพัฒนาพิเศษใหม้ีประสิทธิภาพสูง 

 6.1.5  จัดระบบเครื่องจักรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ ทุกประเภทเข้าไปฟื้นฟูและ

ซ่อมแซมถนนเส้นทางในความรับผิดชอบ พร้อมจัดสรรเครื่องจักรกลหนัก 
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 6.1.6  พัฒนาระบบบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

มาตรการที่ 6.2 สนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบการขนส่งภายในท้องถิ่นให้เชื่อมต่อกับ

ส่วนกลาง 

แนวทาง 

 6.2.1 สนับสนุนการพัฒนาถนนภายในชุมชนให้เชื่อมโยงการคมนาคมส่วนกลางเพื่อการขนถ่ายสินค้า

เกษตรสู่ตลาดกระจายสินค้าส่วนกลาง 

 6.2.2  สนับสนุนงบประมาณเพื่อซ่อมแซมเส้นทางในแต่ละปีงบประมาณ  เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของ

ประชาชน 

 6.2.3  เร่งรัดการสำรวจและตรวจเส้นทาง  ตลอดจนจัดลำดับความเสียหาย และแผนการซ่อมบำรุงรักษา

เส้นทางอย่างเป็นระบบเพื่อประกอบการประเมนิการซ่อมแซม 

 6.2.4  เตรยีมความพร้อมด้านงบประมาณเพื่อให้เพียงพอในการซ่อมแซม โครงสรา้งพื้นฐานในท้องถิ่น 

 6.2.5  ของงบประมาณจากส่วนกลางเพื่อมาแก้ไขปัญหาระยะสั้นอย่างเร่งด่วน  โดยให้ได้เม็ดเงินเพียงพอ

ต่อความตอ้งการในท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 1. มีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น 

 2. ปริมาณน้าเพื่อการเกษตรเพิ่มขึน้ 

 3. ปัญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง 

มาตรการและแนวทาง 

 มาตรการท่ี 7.1 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีจ้านวนเพิ่มขึ้น 

แนวทาง 

 7.1.1 กำหนดขอบเขตพืน้ที่ป่าอนุรักษ์ที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการวางแผนในการอนุรักษ์และฟื้นฟู 

 7.1.2 ส่งเสริมให้ยุวชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ของชุมชนในรูปแบบของการรวมกลุ่มเป็น  

“ยุวชนรุ่นใหม่รักและหวงแหนป่า” 

 7.1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมอืในชุมชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและการดูแลทรัพยากรป่าไม้อย่างมีคุณภาพ

ด้วยความสมดุลและยั่งยืน 

 7.1.4 ส่งเสริมใหม้ีการใชท้รัพยากรธรรมชาติและป่าไม้อย่างมคีุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 7.1.5 จัดกิจกรรมเพื่อการรณรงค์สร้างจิตสานึกใหก้ับชุมชนตระหนักในความสำคัญของป่าไม้กับผลกระทบ

จากการทำลายป่าอย่างต่อเนื่อง 

 7.1.6 สนับสนุนการปลูกป่าในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
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 7.1.7  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการทำงานทุกภาคส่วนภูมิภาค   

ส่วนกลาง NGO  ภาคประชาชน ประชาสังคม และชมรมอนุรักษ์ต่างๆ  โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

 7.1.8  สรา้งองค์ความรู ้ หาแนวทางปฏิบัติร่วมกันที่ถูกต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย (ภายใต้ขอ้ยกเว้น) 

 มาตรการที่ 7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐเอกชนและท้องถิ่นในการจัดให้มีแหล่งน้าขนาด

ใหญ่และแหล่งน้าชุมชนเพื่อเพิ่มปริมาณและรองรับการใช้น้าในภาคการเกษตร 

แนวทาง 

 7.2.1 เสริมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่จะ

เกิดขึ้นจากการสร้างแหล่งนา้ขนาดใหญ่ในพืน้ที่ 

 7.2.2 สร้างความร่วมมือกับภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนเพื่อสะท้อนความต้องการที่เป็นเอกภาพของ

ชาวชัยภูมใินความจาเป็นต้องมีการพัฒนาแหล่งน้าขนาดใหญ่ของจังหวัด 

 7.2.3 จัดหาและระดมทุนเพื่อใช้เป็นงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างแหล่งน้าขนาดใหญ่และแหล่งน้าของ

ชุมชนทั้งจากรัฐบาลหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนและภาคเอกชนภายในจังหวัด 

 7.2.4 ผลักดันโครงการ “หนึ่งตำบลหนึ่งอ่างเก็บน้า” เพื่อให้แต่ละพื้นที่มีแหล่งน้าสำรองเพื่อรองรับในช่วง

ฤดูที่มปีริมาณน้ามากและไว้ใช้ในช่วงขาดแคลนน้ำ 

 7.2.5 วางแผนพัฒนาพื้นที่แหล่งน้าขนาดใหญ่และเส้นทางเข้าถึงให้สวยงามมีจุดเด่นมีจุดแวะพักผ่อน

ระหว่างทางเพื่อเอือ้ต่อการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนแห่งใหม่ของจังหวัดชัยภูมิ 

 7.2.6 บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานสาหรับภาคการเกษตรและเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการระบายน้าสู่ภาคการเกษตร 

 7.2.7 พัฒนาแหล่งน้าเดิมแหล่งน้ำธรรมชาติและพัฒนาแหล่งน้าใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้า

รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้าใต้ดินตามความเหมาะสมของพื้นที่ 

 7.2.8 พัฒนาระบบส่งและกระจายน้าเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

 7.2.9  ผลักดันให้มีสภาลุ่มน้ำและกลุ่มผู้ใช้น้ำภาคประชาชนเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร

น้ำ 

มาตรการที่ 7.3 การน้ำเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่าทาง

เศรษฐกิจของท้องถ่ิน/เพิ่มเติมแนวทางในการควบคุมเรื่องอากาศ (ไฟป่า,มลพิษ,ฝุ่น) 

แนวทาง 

 7.3.1 ส่งเสริมการนานวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาเทคโนโลยี “เตาเผาขยะชุมชน” มาใช้ในการกาจัดขยะ

ชุมชนและก่อใหเ้กิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในชุมชน 

 7.3.2 เร่งรัดการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาความรูข้องชุมชนในการจัดการมลพิษและของเสีย 

 7.3.3 เสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการขยะและมลพิษสิ่งแวดล้อมใน

ชุมชน 

 7.3.4 สร้างความพร้อมเพื่อรองรับภัยพิบัติจากธรรมชาตโิดยเฉพาะเรื่องของภัยแล้งและนำ้ท่วม 

 7.3.5  รณรงค์สรา้งจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 
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 7.3.6  จัดทำข้อตกลงเงื่อนไขที่ชัดเจนให้ผู้ประกอบการ เพื่อให้เป็นข้อบังคับและมีบทลงโทษ 

 7.3.7  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีส่วนร่วมรับผิดชอบ (สร้างกระบวนการตรวจสอบ เสนอแนะ แก้ไข

ปัญหา) รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดมีีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 1. ประชาชนมคีวามพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2. บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมขีีดความสามารถสูงในการให้บริการ 

 3. ภาคประชาชนมสี่วนร่วมสูงในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 4.  หน่วยงานของภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน  มีการบูรณาการร่วมกันในการบริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มาตรการและแนวทาง 

 มาตรการที่ 8.1 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบรหิารจัดการองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

แนวทาง 

 8.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆในการบริหารจัดการให้เอื้อต่อระบบการบริหาร

จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

 8.1.2 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการบริหารจัดการใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

 8.1.3 ปรับปรุงระบบการให้บริการในลักษณะการลดขั้นตอนการทางานและการพัฒนาให้มีลักษณะการ

ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 

 8.1.4 พัฒนากระบวนการติดตามประเมินผลตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนเพื่อการ

ปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานขององค์กร 

 8.1.5 นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารและการให้บริการ 

 8.1.6 พัฒนาดัชนีช้ีวัดการให้บริการ (KPI) ในระดับองค์กรระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 

 8.1.7 ส่งเสริมใหม้ีกระบวนการมสี่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการบริหารท้องถิ่น 

 8.1.8   มีหน่วยหลักที่มหีนา้ที่รับเรื่องราวร้องทุกข์  ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย 

มาตรการที่ 8.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชงิรุกเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แนวทาง 

 8.2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อสาธารณะให้กับประชาชนในพื้นที่

อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

 8.2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร

ให้กับประชาชน 

 8.2.3 จัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานขององค์กรในรูปแบบต่างๆ 



 

76 
 

 8.2.4  จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ 

มาตรการท่ี 8.3 ส่งเสรมิและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

อย่างต่อเน่ือง 

แนวทาง 

 8.3.1 วิเคราะห์โครงสร้างอัตรากำลังบุคลากรโดยเฉพาะสาขาเฉพาะด้านให้สอดคล้องและเอื้อต่อการ

ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 

 8.3.2 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหม้ีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผดิชอบ 

 8.3.3 พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มขีีดความสามารถ  ด้านภาษารองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 8.3.4  จัดหาและพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

มาตรการที่ 8.4 สร้างความตระหนักและจติสำนกึในการให้บริการแก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แนวทาง 

 8.4.1 ส่งเสริมการสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานและความภักดีต่อองค์กรให้กับบุคลากรในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 8.4.2 ส่งเสริมคุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

มาตรการที่ 8.5  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แนวทาง 

 8.5.1  ผลักดันให้มกีารจัดตัง้สภาที่ปรึกษาด้านต่างๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 8.5.2  สนับสนุนให้งบประมาณเพื่อการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเขตรับผิดชอบ โดยการสร้างการมี

ส่วนร่วมของสมาชิกสภาท้องถิ่น 

แผนผังความเช่ือมโยงยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิพ.ศ.  
 
 
 
2.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

2.1  วิสัยทัศน์   

วิสัยทัศน์(VISION) 

“ชุมชนพอเพียง  ราษฏรเป็นสุข” 

2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก แยกได้ 6  ยุทธศาสตร์ดังน้ี 

 1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ 

เป้าประสงค์ 

          1.1  การพัฒนาเส้นทางการขนส่งสินสินค้าเกษตรได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้น 
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          1.2  การพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งเพิ่มขึน้ 

          1.3  การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน 

          1.4  การพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่สาธารณะประโยชน์ใช้สามรถใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น 

          1.5  การพัฒนาด้านผังเมอืง 

     ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

          1.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของถนนเพื่อการเกษตรได้รับการปรับปรุง 

          2.  รอ้ยละที่เพิ่มขึ้นของถนนเพื่อการคมนาคมขนส่งได้รับการพัฒนา 

          3.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของครัวเรือนที่ได้รับการให้บริการด้านไฟฟ้า 

          4.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการปรับปรุงอาคารสถานที่สาธารณะประโยชน์ได้รับการปรับปรุง 

          5.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการพัฒนาด้านการผังเมอืง 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

  1.1  แนวทางการพัฒนาด้านการคมนาคมและการขนส่ง 

  1.2  แนวทางการพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค 

  1.3  แนวทางการพัฒนาด้านก่อสร้าง ขยายเขตไฟฟ้า  ไฟฟ้าสาธารณะฯ 

  1.4  แนวทางการพัฒนาด้านก่อสร้างอาคาร 

  1.5  แนวทางการพัฒนาด้านผังเมอืง 

 2.  ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชวีิต 

เป้าประสงค์ 

          2.1  ประชาชนมคีุณภาพชวีิตที่ดีขึน้ 

          2.2  คนชรา  ผู้พิการ  ผูด้้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลอืสงเคราะห์มากขึ้น 

          2.3  เด็ก  เยาวชน ได้เข้าถึงการศึกษาตามมาตรฐานการศกึษาขึน้พืน้ฐานมากขึ้น 

          2.4  ประชาชนได้เข้าถึงการบริการด้านสาธารสุขขั้นพื้นฐานมากขึ้น 

 

 ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

          1.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้เฉลี่ยของครัวเรอืน 

          2.  รอ้ยละที่เพิ่มขึ้นของการเข้ารับบริการด้านสวัสดิการสังคม 

          3.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเด็กและเยาวชนได้รับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

          4.  ร้อยละที่ลดลงของการติดเชือ้โรคระบาดตามฤดูกาล 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

  2.1  แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ 

  2.2  แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ฯ 

  2.3  แนวทางการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
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  2.4  แนวทางการพัฒนาด้านการศกึษา 

  2.5  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณะสุข 

 3.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 

เป้าประสงค์ 

          3.1  ประชาชนมคีวามรูเ้กี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตย์ทรงเป็นประมุข 

          3.2  ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของส่วนราชการ 

          3.3  ประชาชนมคีวามรูแ้ละได้รับบริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

         1.  รอ้ยละของประชาชนได้รับความรูม้ากขึ้น 

         2.  ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของส่วนราชการมากขึ้น 

         3.  ประชาชนมคีวามพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาดา้นสาธารณภัยมากขึ้น 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

  3.1  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค 

  3.2  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  3.3  แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

เป้าประสงค์ 

          4.1  บุคลกรมีความรู้ ความสามารถ และนำความรูท้ี่มีมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในองค์กร 

          4.2  บุคลกรมเีครื่องมอื  เครื่องใช้ เพื่อใชป้ระกอบการปฏิบัติงานใหเ้กิดประโยชน์ต่อไป 

 

 

 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

          1.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลกรได้เข้ารับการพัฒนาความรูเ้พิ่มมากขึ้น 

          2.  รอ้ยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลกรมีเครื่องมอื เครื่องใช ้อย่างเพียงพอ  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

          4.1  แนวทางการพัฒนาด้านบุคลากร 

 4.2  แนวทางการพัฒนาด้านเครื่องมอื  เครื่องใช้ และสถานที่ 

 5.  ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ 

          1.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมคีวามสมดุลและยั่งยืน 
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          2.  การใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

          1.  สัดส่วนของพื้นที่ป่าสมบูรณ์เพิ่มขึ้น 

          2.  สัดส่วนพืน้ที่ป่าได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูใหค้งสภาพสมบูรณ์ 

กลยุทธ์และแนวทาง 

          1.  แนวทางการพัฒนาด้านการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  

6.  ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

เป้าประสงค์ 

  6.1  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการสบืทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  6.2  แนวทางการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ขนบธรรมเนยีม จารีตประเพณีท้องถิ่น 
 

พันธกิจ(ZMISION) 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคภายในตำบลใหม้ีคุณภาพ  สะดวกและ 

ปลอดภัย และเชื่อมโยงเครือข่ายการคมนาคมระหว่างตำบล อำเภอให้มคีวามสะดวกในการขนส่งสนิค้าเกษตรและ

การคมนาคม 

2. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู ้ความคิดสรา้งสรรค์ และ 

ภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตร กับ

สิ่งแวดล้อม พร้อมสรา้งความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมภิาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

 

 

3.  ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่สะดวก 

รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์  

4. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มคีุณภาพ ทุกคนมคีวามมั่นคงในชีวติได้รับ ความคุ้มครองทางสังคมที่มี

คุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคทุกภาคส่วน

ได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็น

ธรรมพัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนฐานความรู้และความสร้างสรรค์ของคนไทย 

5.สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วม ของชุมชน รวมทั้งสร้าง

ภูมคิุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ 

6.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ ประเพณีดั่งเดิม ให้ได้รับการสืบทอดและการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้คงอยู่สืบไปใน

กระแสโลกาภวิัฒน์   

เป้าประสงค์ 
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1. โครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณูปโภคได้รับการพัฒนาและได้มาตรฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของ

ชุมชน  และเช่ือมโยงการคมนาคมสู่ตำบลข้างเคียง  

2.  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ เกษตรกรผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการ

ของตลาด  

3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและได้รับการช่วยเหลือในยามเกิดเหตุภัยพิบัติได้อย่าง

ทันท่วงที   

4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  วัดได้จากรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน  การลดลงของอาชญากรรมใน

พืน้ที่  ระดับการศกึษาที่สูงขึน้   

5. สภาพพื้นที่ป่าคงความอุดมสมบูรณ์และเพิ่มพืน้ที่สีเขียวใหก้ับตำบลมากขึ้น 

 6.  ประเพณี วัฒนธรรมดั่งเดิมได้รับการอนุรักษ์  รักษา ให้ได้รับการสืบทอดและการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น 

เพื่อให้คงอยู่สืบไป  

 

 

 

 

 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) ขององค์การบรหิารส่วนตำบลนายางกลัก 

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก พ.ศ. 2561-2565เป็นการ

ดำเนนิการภายใต้สถานการณ์และความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดและภายในประเทศ

โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวทางการเมอืงในระดับประเทศที่มผีลกระทบต่อเศรษฐกิจพลังงานและการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพภูมอิากาศที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดังนั้นทิศ

ทางการบริหารจัดการตำบลจึงมุ่งเน้นภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าวจงึเป็นการใชจุ้ดแข็งและศักยภาพที่มอียู่ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตำบลเพื่อสรา้งความเข้มแข็งอย่าง

ยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคการพัฒนาด้านการศกึษา

เศรษฐกิจภายในตำบลเพื่อเป็นฐานรากในการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพภาคการเกษตร

ขณะเดียวกันจำเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจในระดับจังหวัดภูมภิาคและระดับประเทศการ

เตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการเตรียมความพร้อมด้านโครงสรา้งพื้นฐานระบบคมนาคม

ขนส่งที่ต้องก้าวไปพร้อมกับการยกระดับคุณภาพคนการเสริมสรา้งองค์ความรูก้ารพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและ

ความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของตำบลนอกจากนีย้ังจำเป็นต้องมกีาร

บริหารจัดการองค์กรเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาการบริหารราชการเพื่อให้เกิด
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ประโยชน์สุขแก่ประชาชนและเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีรวมทั้งการส่งเสริมการมสี่วนร่วมของ

ประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรส่งเสริมใหป้ระชาชนเข้าถึงทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วมควบคู่

กับการปลูกจติสำนึกค่านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภบิาลแก่ประชาชนทุกกลุ่มโดยยังคงยึดหลักการ “ เป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลที่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการ

ประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวและสร้างความมั่นใจว่าการพัฒนาจะเป็นไปในแนวทางที่ยั่งยืนและสร้างความสุขใหค้น

ตำบลนายางกลักทุกภาคส่วนต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกตำบลอย่างรอบคอบและวาง

จุดยืนในการพัฒนาระยะยาวและควรคำนึงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ตอนล่าง ที่

ควรมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำจากภาวะฝนแล้งให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคกรอบแนวคิดการพัฒนา

ตำบลนายางกลักจงึเป็นการดำเนินการเพื่อให้บรรลุภารกิจและวสิัยทัศน์ของตำบลโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป็นปรัชญานำทางและคำนึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นทั้งโอกาสและข้อจำกัดเป็นแนวทางในการพัฒนาใน

อนาคตดังนี้ 

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน (Enhancing the efficiency and Development of 

occupational sustainable) 

การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเส้นทางคมนาคมประปาไฟฟ้าและสาธารณูปการ

สิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและผังเมอืงคือการเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกในการขนส่งสนิค้า

เกษตรการส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาชีพทั้งอาชีพหลักโดยเฉพาะส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ของ 

ประชากรทั้งหมดในตำบลเป็นเกษตรกร  ปลูกพืชหมุนเวียนระยะสัน้  เช่น มันสำปะหลัง  ข้าวโพด อ้อย ซึ่งราคา

สินค้าเกษตรมคีวามไม่แน่นอน  และมักจะตกต่ำในฤดูเก็บเกี่ยวรวมถึงปัญหาฝนทิง้ช่วงและการทำการเกษตรที่มี

สารเคมีในปริมาณที่เป็นอันตราย ส่งผลสุขภาพของประชาชนการส่งเสริมการพัฒนาคนตั้งแต่เกิดจนตายในทุกเพศ

ทุกวัยการส่งเสริมการดูแลสุขภาพทั้งสุขภาพการและสุขภาพใจและปัญญาประชาชนและผูด้้อยโอกาสทางสังคม

ได้รับสวัสดิการจากองค์การบริหารส่วนตำบลและภาครัฐอย่างทันท่วงทีและทั่วถึงเป็นธรรมส่งเสริมประเพณี

วัฒนธรรมของไทยและท้องถิ่นปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทยใหก้ับรุ่นใหม ่

การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทั้งในด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและคมนาคมที่

สะดวกต่อการเดินทางและโครงสรา้งพื้นฐานที่จำเป็นต่อการขยายฐานการผลติอาทิไฟฟ้าและประปาการพัฒนา

เศรษฐกิจในระดับชุมชนทบทวนบทบาทในการดูแลและช่วยเหลอืกลุ่มผูผ้ลติในพื้นที่ยกระดับกระบวนการผลติให้

เป็นมาตรฐานเท่าเทียมสากลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตโิดยการมสี่วนร่วมของประชาชนรวมทั้งต้องมีการควบคุมมาตรฐานการดูแลรักษาฟืน้ฟู

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมการพัฒนาคุณภาพชวีิตเตรยีมรับมือผลกระทบจากปัญหาสังคมและปัญหา

ด้านสาธารณสุขที่อาจจะเกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานและนักท่องเที่ยวโดยเสรีอาทิโรคระบาดความขัดแย้งทาง

สังคมและเชื้อชาติการเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดการค้ามนุษย์จะต้องจัดสวัสดิการสังคมสำหรับเด็ก

กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผูด้้อยโอกาสอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงการจัดการด้านการศกึษาเน้นการพัฒนามาตรฐานด้าน

การศกึษาส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาและสนับสนุนครูผู้สอนและ

นำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนการสอน 
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น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy ) 

ประเทศไทยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในภาคีการพัฒนากระจายไปทุกภาคส่วนการ

ใช้หลักปรัชญานำทางในการขับเคลื่อนนโยบายของผูบ้ริหารและกระแสการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเน้น

การนำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายของครัวเรือนขณะที่เน้น

การมสี่วนร่วมของชุมชนการพึ่งตนเองพัฒนานวัตกรรมและคุณภาพชีวติผ่านกระบวนการจัดทำแผนชุมชนสร้าง

แผนชุมชนที่มีคุณภาพเป็นชุมชนเข้มแข็งส่งเสริมให้ประชาชนรูจ้ักและเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสร้าง

กระแสการประชาสัมพันธ์ในสื่อรูปแบบต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจหลักความพอประมาณการมีภูมิคุ้มกันและ

เงื่อนไขมีความรู้การมีคุณธรรมและความมีเหตุผลในการดำเนินชีวติจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นและศักยภาพของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลักตลอดจนความตอ้งการของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ทีเ่กี่ยวข้องใน

ด้านการท่องเที่ยวการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภาคประชาชนส่วนราชการ/องค์กรภาครัฐหน่วยงานเอกชนกลุ่ม

องค์กรต่างๆจึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลักคือ“เป็น

องค์การบรหิารส่วนตำบลที่ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนและสร้างพ้ืนฐานครอบครัวที่มีความสุข” 

 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก  มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

แผนพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิโดยกำหนดค่าเป้าหมายให้ชัดเจนรวมทั้ง

ปรับปรุงเพิ่มเติมกลยุทธ์ตามแนวทางตามหลักเกณฑ์และนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน   การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลักฉบับทบทวนใหม่  เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานภารกิจ อันจะส่งผลต่อ

การพัฒนาตำบลเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

ประชาชนอย่างแท้จรงิ 
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3.  การวเิคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

 3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น

ด้วยเทคนิค SWOTเป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรอืข้อจำกัด อันเป็นภาวะแวดล้อม

ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ  ของท้องถิ่น  ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสภาพภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน 

โดยเป็นการตอบคำถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นอยู่จุดใด” สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการดำเนินงานใน

อนาคตต่อไป  ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง Strength-S  จุดอ่อน 

Weak –W และปัจจัยภายนอกได้แก่โอกาส Opportunity-O และอุปสรรค Threat-T เป็นเครื่องมือ 

 จุดแข็ง Strength-S 

 1.  คณะผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก มวีิสัยทัศน์ และยึดถือแนวทางการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางหลักในการบริหารงาน 

 2.  พืน้ที่ตำบลนายางกลัก โดยเฉพาะในพืน้ที่ด้านในของตำบลนายางกลัก เป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สามารถ

สร้างรายได้ให้คนในตำบลนายางกลัก 

 3.  องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลักเป็นหน่วยงานท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่เป็นนิตบิุคคลสามารถแก้ไข

ปัญหาของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตามกรอบกฏหมาย  

 4. ผูน้ำชุมชน(กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน) มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมอืในการพัฒนาท้องถิ่น

ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลักเป็นอย่างดี 

 5. มีหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน เพื่อประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์และแจ้งข่าวสารข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ต่อประชาชน  

 6. พืน้ที่ตำบลนายางกลักมีบริเวณกว้างมากถึง 236 ตร.กม.หรอืมีเนื้อที่ประมาณ 147,500 ไร่   

จุดอ่อน Wewk-W 
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 1.  พืน้ที่ตำบลนายางกลักมีบริเวณกว้างมาก  การพัฒนาด้านคมนาคมยังไม่ครอบคลุมทุกเส้นทาง  ไม่ว่า

จะเป็นเส้นทางเพื่อการเกษตร  เส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน ซึ่งต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากในการ

พัฒนาใหท้ั่วถึง 

 2. ประชาชนในบางพื้นที่ไม่มีที่ดนิทำกินเป็นของตนเอง และไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดนิ 

 3. แหล่งนำ้ทางธรรมชาติในแหง้ในฤดูแล้ง  ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค  

 4. บางพื้นที่เกิดอุทกภัยบ่อยครั้งทำให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 

 5. งบประมาณมีจำกัดในการพัฒนา  ไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ 

 6. ประชาชนยังมรีะบบความคิด หรอืการประกอบอาชีพแบบเดิมๆ  เช่นการปลูกพืชเชงิเดี่ยวฯ 

 

โอกาส Opportunity –O 

 1. มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้น ตามแผน พรบ.กระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2542 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ 

 3. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทำให้มีความสะดวกคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น 

 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ส่งเสริมเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน กระตุ้นให้ชุมชนพึ่งตนเอง 

 5. มีการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ  เน้นประสิทธิภาพ ประหยัด เป็นธรรม โปร่งใส เปิดโอกาสให้

ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ตัดสนิใจ และร่วมรับผลประโยชน์ 

อุปสรรคหรอืข้อจำกัด Threats-T 

 1. สภาวการณ์ทางการเมอืงและเศรษฐกิจในระดับประเทศและภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 2. การรับค่านยิมตะวันตกทำให้เกิดการบริโภคนิยมมากขึน้  เกิดหนีส้ิน ประชาชนมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ 

 3. ปัญหายาเสพติดเป็นอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่น   

 4. ปัญหาข้อจำกัดในเอกสารสิทธิ์ที่ดนิทำกิน  เป็นอุปสรรค์ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และแหล่งเงนิทุน 

 

3.2  การประเมินสถานการณ์ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา  ภายใต้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก  พ.ศ. 2559  ในการ

นำแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณ  ไม่เป็นไปตามแผนที่ควร  อันเนื่องมาจากมีแผนงานโครงการและกิจกรรมใน

แผนพัฒนาตำบลประจำปีและมีรายได้ ทั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก จัดเก็บเอง    ส่วนราชการอื่น

จัดเก็บให้  และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอแก่การบริหาร ให้เป็นไปตามแผนพัฒนา ทำให้

ประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ ไม่สามารถดำเนนิการได้ตามแผน แต่ส่วนหนึ่ง      ก็สามารถแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนใหป้ระชาชนได้พอสมควร 
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แผนยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ปี 

พ.ศ. 2561 - 2580  
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ส่วนที่ 3   

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 3   

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 
ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐานและการ

บริการสาธารณะ 

1.  เศรษฐกิจ 

 

 

2.  บริการชุมชนและ

สังคม 

 

3. งบกลาง 

 

 

1.  อุตสาหกรรม

และการโยธา 

2.  การพาณิชย ์

3.  เคหะและชุมชน 

 

 

4. งบกลาง 

 

กองช่าง 

 

กองช่าง 

กองช่าง 

กอง

สาธารณสุข 

สำนักปลัด 

อบจ.+กรม

ส่งเสริม+กรม

ทางหลวงฯ+กรม

ทรัพยากรนำ้ฯ 

 

 

2 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม

คุณภาพชีวิต 

1. บริการชุมชนและ

สังคม 

2.  การเศรษฐกิจ 

1. การศึกษา 

2. สาธารณสุข 

3.  สังคม

สงเคราะห ์

4.  สรา้งความ

เข้มแข็ง 

5. การศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 

6. การเกษตร  

สำนักปลัด 

กองการศึกษา

ฯ 

กองสวัสดิการ

สังคมฯ 

กอง

สาธารณสุข 

 

กรมส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิ่น+

กระทรวงพัฒนา

สังคมฯ+อบจ. 

3. 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบ

ชุมชน/สังคมและการรักษา

ความสงบเรียบร้อย 

1.  บริการชุมชนและ

สังคม 

2.  บริหารงานท่ัวไป 

 

3.งบกลาง 

 

1.  สร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

2.  บริหารงาน

ท่ัวไป 

3.  การรักษา

ความสงบภายใน 

4.  งบกลาง 

 

สำนักปลัด กรมส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิ่น+

กระทรวงพัฒนา

สังคมฯ+อบจ. 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

4.  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ

บ้านเมอืงท่ีดี 

1.  บริหารงานท่ัวไป 

2.  เศรษฐกิจ 

1.  บริหารงาน

ท่ัวไป 

2.  อุตสาหกรรม

และการโยธา 

สำนักปลัด 

 

กองช่าง 

กรมส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิ่น+ อบจ. 

5.   ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม 

1. การเศรษฐกิจ 

2.  บริการชุมชนและ

สังคม 

 

 

1.  การเกษตร  

2.  เคหะและชุมชน 

สำนักปลัด 

กอง

สาธารณสุข 

กองช่าง 

กรมส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิ่น+ อบจ. 

6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ  

วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

1.   บริการชุมชน

และสังคม 

1.  การศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 

 

กองการศึกษา

ฯ 

กองสวัสดิการ

สังคม 

กรมส่งเสริมการ

ปกครอง

ท้องถิ่น+ อบจ. 
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บัญชโีครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

------------------------------------------------------------- 
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1)   ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและ

กำรบริกำรสำธำรณะ

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 44 9,436,000 27 3,562,000 114 23,030,000 91 18,621,000 54 11,766,000 330 66,415,000

1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 1 50,000 14 1,700,000 10 1,200,000 0 0 25 2,950,000

รวม 44 9,436,000 28 3,612,000 128 24,730,000 101 19,821,000 54 11,766,000 355 69,365,000

2)  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต

2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 12 1,230,000 12 1,080,000 19 1,640,000 19 1,540,000 19 1,340,000 81 6,830,000

2.2 แผนงานเกษตร 8 740,000 8 740,000 9 840,000 9 840,000 9 840,000 43 4,000,000

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 8 15,590,000 8 15,690,000 10 15,550,000 10 15,550,000 10 15,550,000 46 77,930,000

2.4  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมฯ 3 300,000 3 350,000 3 950,000 3 550,000 3 550,000 15 2,700,000

2.5  แผนงานการศึกษา 20 14,040,000 23 14,461,200 23 14,978,320 22 152,081,452 23 15,682,160 111 211,243,132

2.6  แผนงานสาธารณสุข 12 1,555,000 15 2,170,000 15 2,170,000 15 1,830,000 15 2,170,000 72 9,895,000

รวม 63 33,455,000 69 34,491,200 79 36,128,320 78 172,391,452 79 36,132,160 368 312,598,132

2565

ยุทธศำสตร์ 

รวม

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำยำงกลัก

2561 2562 2563 2564
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

3)  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 

3.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 15 1,030,000 17 1,930,000 17 1,930,000 17 1,930,000 17 1,930,000 83 8,750,000

3.2 แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน 14 2,280,000 12 1,510,000 14 1,880,000 12 1,510,000 13 1,580,000 65 8,760,000

รวม 29 3,310,000 29 3,440,000 31 3,810,000 29 3,440,000 30 3,510,000 148 17,510,000

4)  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

4.1)   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 30,000          0 0 1 30,000            1 30,000             1 30,000           4 120,000           

4.2)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8 1,790,000 5 900,000 9 11,800,000      9 11,800,000 7 11,400,000 37 37,190,000       

รวม 9 1,820,000 5 900,000 10 11,830,000      10 11,830,000 8 11,430,000 41 37,310,000       

5)  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบริหำรทรัพยำกร

จัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ

ส่ิงแวดล้อม

5.1)  แผนงานเคหะและชุมชน 4 700,000 4 700,000 12 1,400,000 10 1,400,000 10 1,400,000 40 5,600,000

5.2)  แผนงานเกษตร 7 520,000 7 520,000 9 720,000 9 720,000 9 720,000 41 3,200,000

รวม 11 1,220,000 11 1,220,000 21 2,120,000 19 2,120,000 19 2,120,000 81 8,800,000

6)  ยุทธศำสตร์ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีต ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิน่

6.1  แผนงานศาสนาฯ 3 230,000 3 230,000 4 290,000 4 290,000 4 290,000 18 1,330,000

รวม 3 230,000 3 230,000 4 290,000 4 290,000 4 290,000 18 1,330,000

รวมท้ังส้ิน 159 49471000 145 43,893,200      273           78,908,320      241             209,892,452     194             65,248,160     1,011         446,913,132      

รวม

ยุทธศำสตร์ 

2561 2562 2563 2564 2565
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

            

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยนื 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน  
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสรา้งพืน้ฐานและการบรกิารสาธารณะ 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. เพื่อการคมนาคม 1)  ก่อสร้างรางระบายน้ำ    200,000    -     200,000      ร้อยละ 60 ของ ประชาชนใชส้ัญจร กองช่าง 

  หมู่ท่ี 1 บ้านนายางกลัก ขนส่งสะดวก 

สายวัดเขาหวด -บ้านนายางกลกั ทั้ง 2 

ข้าง         ผู้ใช้ถนนพึงพอใจ 

ไป-มา ได้สะดวก

มากขึน้   

    ปลอดภัย ขนาด 0.30x0.25x200 ม.              

                       

     2)  ก่อสร้างรางระบายน้ำ    470,000              

     คุ้ม 4 บ้านนายางกลัก              

     ขนาด 0.30x0.25 x400 ม.              

                        

 

แบบ  ผ ๐๒ 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

2 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก 

เพื่อการ

คมนาคม 1)  ซอยมีภิรมย์  

    

100,000       

ร้อยละ 60 

ของ ประชาชนใชส้ัญจร กองช่าง 

  หมู่ท่ี 1 บ้านนายางกลัก ขนส่งสะดวก ขนาด 3x55x0.15 ม.         

ผู้ใช้ถนนพึง

พอใจ 

ไป-มา ได้สะดวกมาก

ขึน้   

    ปลอดภัย                   

     2) คุ้มโรงมินทร์ ช่วงที่ 1     

   

200,000      " " " 

     ขนาด 4x82x0.15 ม.                

                        

      3) ซอยเข้าหอถังประปา       

   

200,000    " " " 

      คุ้ม 8 ขนาด 3x95x0.15 ม.                 

                       

     4)  ทางเข้าเขาขวาง     

   

200,000    " " " 

     ขนาด 4x82x0.15 ม.              

                       

      5) ซอยข้างร้ัว อบต.    

   

200,000      " " " 

      ขนาด 4x82x0.15 ม.              

                        

      6) ซอยคุ้มกลอย       288,000    " " " 
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      ขนาด 4x100x0.15 ม.                

                  " " " 

  
               

            

            102           

 

                        

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

2 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก 

เพื่อการ

คมนาคม 
7) ซอยโรงฆ่าสัตว์-วริิยะรุง่เรือง

กิจ       

    

150,000    

ร้อยละ 60 

ของ ประชาชนใชส้ัญจร กองช่าง 

  หมู่ท่ี 1 บ้านนายางกลัก ขนส่งสะดวก ขนาด 3x70x0.15 ม.           

ผู้ใช้ถนนพึง

พอใจ 

ไป-มา ได้สะดวกมาก

ขึน้   

    ปลอดภัย                   

     8)  คุ้ม 7  บ้านนายางกลกั        

   

200,000  " " " 

     ขนาด 4x82x0.15 ม.                

                       

     9) สายเขาหวด ช่วงที่ 1      

    

195,000          

     ขนาด 4x70x0.15 ม.                

                       

     10)  คุ้ม 8  ซอย 1        195,000        

     ขนาด 4x70x0.15 ม.                
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     11)  สายเขาขวาง        

   

200,000        

     ขนาด 4x82x0.15 ม.                

                       

     12)  ขยายไหล่ทาง คสล.      

    

140,000  

    

140,000        

     

สายบ้านนายางกลกั - บ้าน

เก้า                

     สัมพันธ์ ทั้งสองขา้ง                

     ขนาด 1x0.15x400 ม.                 

                        

                        

103            

                        

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

3 งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อการ

คมนาคม 1)  คุ้ม 3  บ้านนายางกลัก    

    

231,000      

ร้อยละ 60 

ของ ประชาชนใชส้ัญจร กองช่าง 

  หมู่ท่ี 1  บ้านนายางกลัก ขนส่งสะดวก ขนาด 4x150x0.10 ม.          

ผู้ใช้ถนนพึง

พอใจ 

ไป-มา ได้สะดวกมาก

ขึน้   

  
 ปลอดภัย                   

     

2)  ซอยหน้า รพ.สต. บ้านนา

ยางกลัก       

   

288,000          

      ขนาด 4x100x0.15 ม.                 
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3) ซอยบ้านนายางกลัก-บ้าน

เก้าสัมพันธ ์     

    

132,000            

      ขนาด 4x85x0.10 ม.                 

                        

      4)  ซอยบ่อบาดาล คุ้ม 2           

   

288,000        

      ขนาด 4x100x0.15 ม.                 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. 

เพื่อการ

คมนาคม 1)  ซอยแสงร้อยเอ็ด        

   

200,000  

ร้อยละ 60 

ของ ประชาชนใชส้ัญจร กองช่าง 
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  หมู่ท่ี 2  บ้านหัวสะพาน ขนส่งสะดวก ขนาด 0.30x0.25x200 ม.          

ผู้ใช้ถนนพึง

พอใจ 

ไป-มา ได้สะดวกมาก

ขึน้   

    ปลอดภัย                   

5 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก 

เพื่อการ

คมนาคม 1) ซอยบุญค้ำ    

   

200,000      " " " 

  หมู่ท่ี 2 บ้านหัวสะพาน ขนส่งสะดวก ขนาด 4x82x0.15 ม.                

   ปลอดภัย                   

     2) ซอยจิตรมล   

    

100,000        " " " 

     ขนาด 3x55x0.15 ม.                

                       

     3) สายหัวสะพาน-คลองไทร 

    

100,000         " " " 

     ช่วงที่ 1 ขนาด 4x71x0.10 ม.                

  
 

                    

     4) สุขสวัสดิ ์

    

100,000         " " " 

     ขนาด 4x71x0.10 ม.                

                       

     5) ซอยศูนย์หัตถกรรมไม้ไผ่    

   

200,000      " " " 

     ขนาด 4x82x0.15 ม.                

                       

     6) ซอยเลิศนิมิตร    

   

200,000      " " " 



 

98 
 

     ขนาด 4x82x0.15 ม.                

                        

105            

            

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

5 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก 

เพื่อการ

คมนาคม 7)  ซอยมณธีรรม        

   

200,000  

ร้อยละ 60 

ของ ประชาชนใชส้ัญจร กองช่าง 

  หมู่ท่ี 2 บ้านหัวสะพาน ขนส่งสะดวก ขนาด 4x82x0.15 ม.          

ผู้ใช้ถนนพึง

พอใจ 

ไป-มา ได้สะดวกมาก

ขึน้   

   ปลอดภัย                   

     8) สายบ้านหัวสะพาน-      

   

200,000          

     บ้านเก้าสมพนัธ์ช่วงที่  1                

     ขนาด 4x82x0.15 ม.                

                 " " " 

     9)  สายบ้านหัวสะพาน-      

   

200,000          

     บ้านคลองไทร ช่วงที่ 2                

     ขนาด 4x82x0.15 ม.                

                       

     10)  ซอยหลังวัดศรดีาวเรือง        

   

200,000        

     ขนาด 4x82x0.15 ม.                
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6 งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อการ

คมนาคม 1)  ซ่อมแซมถนน คลล   

    

100,000              

  หมู่ท่ี 2  บ้านหัวสะพาน ขนส่งสะดวก ซอยศิลธรรม หมู่ที่ 2                

   ปลอดภัย ขนาด 4x65x0.10 ม.               
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

7 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก 

เพื่อการ

คมนาคม 1) ซอยทานตะวัน       

   

200,000  

ร้อยละ 60 

ของ ประชาชนใชส้ัญจร กองช่าง 

  หมู่ท่ี 3 บ้านวังตาท้าว ขนส่งสะดวก (คุ้มโรงเรียน)         

ผู้ใช้ถนนพึง

พอใจ 

ไป-มา ได้สะดวกมาก

ขึน้   

    ปลอดภัย ขนาด 4x82x0.15 ม.               

                       

     2) ซอยห้วยล้างชาม    

   

200,000      " " " 

     ช่วงที่ 4               

     ขนาด 4x82x0.15 ม.               
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     3) ซอยห้วยล้างชาม ช่วง 3  

   

200,000             

     ขนาด 3.50x95x0.15 ม.               

                       

     4) ซอยเฟื่องฟ้า 1    

     

60,000      " " " 

     (คุ้มโรงเรียน)               

     ขนาด 4x20x0.15 ม.               

                       

     5) ซอยเฟื่องฟ้า 2  

    

100,000         " " " 

     (คุ้มโรงเรียน)               

     ขนาด 3x92x0.10 ม.               
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

7 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก 

เพื่อการ

คมนาคม 6) ทางลาดชัน สายรวม     200,000    

ร้อยละ 60 

ของ ประชาชนใชส้ัญจร กองช่าง 

  หมู่ท่ี 3 บ้านวังตาท้าว ขนส่งสะดวก จำลอง ช่วงไร่นายจำลอง         

ผู้ใช้ถนนพึง

พอใจ 

ไป-มา ได้สะดวกมาก

ขึน้   
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    ปลอดภัย ขนาด 4x82x0.15 ม.               

                       

     7) ซอยดิ่ง ค้าโค 

    

100,000         " " " 

      ขนาด 3x89x0.10 ม.                 

                        

8 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก 

เพื่อการ

คมนาคม 

1)  คุ้มซับเจริญ ช่วงบ้านนายธี

ระบุตร 

    

130,000         

ร้อยละ 60 

ของ ประชาชนใชส้ัญจร กองช่าง 

  หมู่ท่ี 4 บ้านน้ำลาด ขนส่งสะดวก  -นายอุเทน         

ผู้ใช้ถนนพึง

พอใจ 

ไป-มา ได้สะดวกมาก

ขึน้   

    ปลอดภัย ขนาด 4x93x0.10 ม.               

                       

     

2.)   สายไทยเดิมช่วงบ้านนาง

ทอง -  

    

100,000       " " " 

    
 

นายสำเนียง 
 

  
 

          

     ขนาด 4x42x0.15 ม.               

                       

     3.)  สายวังเสือแช่ ช่วงที่  2  

    

100,000       " " " 

     ขนาด 4x42x0.15 ม.               

                       

     

4) สายบ้านน้ำลาด-บ้านเท

พนา    

   

280,000      " " " 

     ช่วงไร่นายอุเทน พลเสน               
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(ทางลาดชัน)ขนาด 

4x100x0.15 ม                 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
 

   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
  

องค์การบรหิารส่วนตำบลนายางกลัก 
  

ยุทธศาสตร์ 

2561 2562 2563 2564 2565 รวม 

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)   ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

และ                         

การบริการสาธารณะ                         

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 44 9,436,000 27 3,562,000 114 23,030,000 91 18,621,000 54 11,766,000 330 66,415,000 

1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 1 50,000 14 1,700,000 10 1,200,000 0 0 25 2,950,000 

รวม 44 9,436,000 28 3,612,000 128 24,730,000 101 19,821,000 54 11,766,000 355 69,365,000 

2)  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต                         

2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 12 1,230,000 12 1,080,000 19 1,640,000 19 1,540,000 19 1,340,000 81 6,830,000 

2.2 แผนงานเกษตร 8 740,000 8 740,000 9 840,000 9 840,000 9 840,000 43 4,000,000 

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 8 15,590,000 8 15,690,000 10 15,550,000 10 15,550,000 10 15,550,000 46 77,930,000 

2.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ 3 300,000 3 350,000 3 950,000 3 550,000 3 550,000 15 2,700,000 

2.5  แผนงานการศึกษา 20 14,040,000 23 14,461,200 23 14,978,320 22 152,081,452 23 15,682,160 111 211,243,132 

2.6  แผนงานสาธารณสุข 12 1,555,000 15 2,170,000 15 2,170,000 15 1,830,000 15 2,170,000 72 9,895,000 

รวม 63 33,455,000 69 34,491,200 79 36,128,320 78 172,391,452 79 36,132,160 368 312,598,132 

ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 รวม 
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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) 

3)  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบ

ชุมชน/สังคม                         

3.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป 15 1,030,000 17 1,930,000 17 1,930,000 17 1,930,000 17 1,930,000 83 8,750,000 

3.2 แผนงานรักษาความสงบ

เรียบรอ้ยภายใน 14 2,280,000 12 1,510,000 14 1,880,000 12 1,510,000 13 1,580,000 65 8,760,000 

รวม 29 3,310,000 29 3,440,000 31 3,810,000 29 3,440,000 30 3,510,000 148 17,510,000 

4)  ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิาร

จัดการบ้านเมืองที่ด ี                         

4.1)   แผนงานบริหารงานทั่วไป 1             30,000  0 0 1 

             

30,000  1 

              

30,000  1             30,000  4 

             

120,000  

4.2)  แผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา 8 1,790,000 5 900,000 9 

        

11,800,000  9 11,800,000 7 11,400,000 37 

        

37,190,000  

รวม 9 1,820,000 5 900,000 10 

        

11,830,000  10 11,830,000 8 11,430,000 41 

        

37,310,000  

5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

บริหารทรัพยากร                         

จัดการและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ                         

สิ่งแวดล้อม                         

5.1)  แผนงานเคหะและชุมชน 4 700,000 4 700,000 12 1,400,000 10 1,400,000 10 1,400,000 40 5,600,000 

5.2)  แผนงานเกษตร 7 520,000 7 520,000 9 720,000 9 720,000 9 720,000 41 3,200,000 

รวม 11 1,220,000 11 1,220,000 21 2,120,000 19 2,120,000 19 2,120,000 81 8,800,000 

6)  ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ                         
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วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

6.1  แผนงานศาสนาฯ 3 230,000 3 230,000 4 290,000 4 290,000 4 290,000 18 1,330,000 

รวม 3 230,000 3 230,000 4 290,000 4 290,000 4 290,000 18 1,330,000 

รวมท้ังสิ้น 159 49471000 145 

       

43,893,200  

            

273  

       

78,908,320  

              

241  

       

209,892,452  

              

194         65,248,160            1,011  

       

446,913,132  

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

8 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก 

เพื่อการ

คมนาคม 5) สายซับหงส์ ช่วงที่ 4    

   

300,000      

ร้อยละ 60 

ของ ประชาชนใชส้ัญจร กองช่าง 

  หมู่ท่ี 4 บ้านน้ำลาด ขนส่งสะดวก ขนาด 5x120x0.15 ม.         

ผู้ใช้ถนนพึง

พอใจ 

ไป-มา ได้สะดวกมาก

ขึน้   

    ปลอดภัย                   

     6)  สายบ้านหลบุ    

   

200,000      " " " 

     ขนาด 4x100x0.15 ม.               

                       

     7) สายสามแยกซับหงษ ์     

   

200,000          

     ขนาด 4x100x0.15 ม.         " " " 

    
 

                  

     8) สายสะพานช้าง(ทางลาดชัน)       

   

200,000          

     ขนาด 4x100x0.15 ม.               
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     9) สายคุ้มซับเจริญ -ประตูโขลง         

   

200,000  " " " 

     ขนาด 4x100x0.15 ม.               

                       

      10) คุ้ม รร. -คุ้มซับเจริญ       

   

200,000          

      ขนาด 4x100x0.15 ม.                 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

9 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก 

เพื่อการ

คมนาคม 1) สายอ่างเกบ็น้ำ ช่วงที่ 2 

    

130,000        

ร้อยละ 60 

ของ ประชาชนใชส้ัญจร กองช่าง 

  หมู่ท่ี 5 บ้านเสลี่ยงทอง ขนส่งสะดวก ขนาด 5x75x0.10 ม.        

ผู้ใช้ถนนพึง

พอใจ 

ไป-มา ได้สะดวกมาก

ขึน้   

    ปลอดภัย             " " " 

     2)  ซอยสมพิศช่วงที่ 2 

     

70,000              

      ขนาด 4x50x0.10 ม.                 
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      3) สายไร่นายเฉะ -สามแยก   

    

197,000              

      ช่วงที่ 1                  

      ขนาด 4x81x0.15  ม.                 

                        

      

4)  สายหลังโรงเรียนบ้านเสลี่ยง

ทอง     

   

200,000            

      ช่วงที่ 2                 

      ขนาด 4x82x0.15 ม.                 

      5)  ซอย 4 พัฒนา       

   

200,000          

      ขนาด 4x82x0.15 ม.                 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อการ 1) สายประปา-ฝายน้ำล้น 130,000          ร้อยละ 60 ประชาชนใชส้ัญจร กองช่าง 
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เหล็ก คมนาคม ของ 

  หมู่ท่ี 6 บ้านโคกสะอาด ขนส่งสะดวก ช่วงที่ 1          

ผู้ใช้ถนนพึง

พอใจ 

ไป-มา ได้สะดวกมาก

ขึน้   

     ขนาด 4x92x0.10 ม.                 

     2)  สายโคกสะอาด-เขาเหลือง  

   

200,000             

     ช่วงที่ 1                  

     ขนาด 5x65x0.15 ม.               

                       

     3)  สายประปา-ฝายน้ำล้น    

   

200,000      " " " 

     ช่วงที่ 2                 

     ขนาด 4x82x0.15 ม.               

                       

     4) สายโคกสะอาด-บ้าน    

   

200,000            

     เสลี่ยงทองช่วงที่ 1         " " " 

     ขนาด 4x82x0.15 ม.               

                       

     

5)  สายบ้านโคกสะอาด-ห้วยวงั

ขอน    

   

200,000        " " 

     ช่วงที่  1                 

     ขนาด 4x82x0.15 ม.               
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 
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10 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก 

เพื่อการ

คมนาคม 

6)  สายหลงัโรงเรียนบ้านโคก

สะอาด    

    

140,000      

ร้อยละ 60 

ของ ประชาชนใชส้ัญจร กองช่าง 

  หมู่ท่ี 6 บ้านโคกสะอาด ขนส่งสะดวก ขนาด 4x50x0.15 ม.         

ผู้ใช้ถนนพึง

พอใจ 

ไป-มา ได้สะดวกมาก

ขึน้   

                   " " 

     7)ซอยดาวล้อมเดือน    

   

220,000            

     ขนาด 4x80x0.15  ม.               

                       

     8)  สายน้ำตกซบัตาแรด - วัด     

   

200,000          

     ป่าโพธิมงคลช่วงที่ 1               

     ขนาด 4x82x0.15 ม.               

                       

     

9) สายบ้านโคกสะอาด -ห้วยวัง

ขอน     

   

200,000          

     ช่วงที่ 2                 

     ขนาด 4x82x0.15 ม.               
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     10)  รอบสระน้ำกลางหมู่บ้าน       

   

420,000        

     ขนาด 4x150x0.15 ม.               

     ช่วงที่ 1                 

     

11) ปรับปรุงถนน คสล. สายบ้าน

โคกสะอาด-    

   

500,000            

     วัดบ้านโคกสะอาด               

     ขนาด 4x280x0.10 ม.               

                    " " 

112            
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11 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก 

เพื่อการ

คมนาคม 

1) สายบ้านคลองไทร -บ้านโคก

สะอาด           

ร้อยละ 60 

ของ ประชาชนใชส้ัญจร กองช่าง 

  หมู่ท่ี 7 บ้านคลองไทร ขนส่งสะดวก ช่วงไร่นายที -อุดม 

    

100,000         

ผู้ใช้ถนนพึง

พอใจ 

ไป-มา ได้สะดวกมาก

ขึน้   

    ปลอดภัย ขนาด 4x70x0.10 ม.              

                 " " " 

     

2) ซอยเข้าอ่างเก็บน้ำ -บ้านป้า

ชม้อย  

   

200,000            

     ขนาด 4x81x0.15  ม.         " " " 
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     3.) ซอยต้นตาล    

   

220,000      " " " 

     ขนาด 4x100x0.15 ม.              

                       

     

4)  ซอยเข้าอ่างเกบ็น้ำบ้านคลอง

ไทร    

   

220,000      " " " 

     ช่วงที่ 2              

     ขนาด  4x100x0.15 ม.              

                 " " " 

     5) สายสมหมาย    

   

220,000           

     ขนาด 4x100x0.15 ม.              

                  " " " 

      6) ซอย 1 บ้านคลองไทร       

   

200,000         

      ขนาด 4x100x0.15 ม.                
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 
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11 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก 

เพื่อการ

คมนาคม 

7) สายหลังโรงเรียนบ้านเสลี่ยง

ทอง       

   

220,000    

ร้อยละ 60 

ของ ประชาชนใชส้ัญจร กองช่าง 
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  หมู่ท่ี 7 บ้านคลองไทร ขนส่งสะดวก ช่วงที 2             

ผู้ใช้ถนนพึง

พอใจ 

ไป-มา ได้สะดวกมาก

ขึน้   

    ปลอดภัย ขนาด 4x100x0.15 ม.                 

                        

      

8)สายบ้านคลองไทร -บ้านโคก

สะอาด         

   

220,000  " " " 

      ขนาด 4x100x0.15 ม.                 

                        

      

9)  สายวัดคลองไทร -อ่างเก็บ

น้ำ       

   

400,000    " " " 

      คลองไทร                 

      ขนาด 4x200x0.15 ม.                 

12 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก   1)  คุ้ม 5  ช่วงที่ 2 

   

200,000          " " " 

  หมู่ท่ี 8 บ้านห้วยน้อย  ขนาด 4x142x0.10 ม.              

                       

     2)  ซอยศาลเจ้าพ่อ ช่วงที่ 2   

   

200,000       " " " 

     ขนาด 4x81x0.15 ม.              

                       

     3)  สายบ้านนายางกลกั -    

   

200,000      " " " 

     บ้านห้วยน้อย              

     ขนาด 5x55x0.15 ม.              
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

12 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก 

เพื่อการ

คมนาคม 4)  คุ้ม 7     

   

200,000      

ร้อยละ 60 

ของ ประชาชนใชส้ัญจร กองช่าง 

  หมู่ท่ี 8 บ้านห้วยน้อย ขนส่งสะดวก ขนาด 4x82x0.15 ม.         

ผู้ใช้ถนนพึง

พอใจ 

ไป-มา ได้สะดวกมาก

ขึน้   

    ปลอดภัย             " " " 

     5)  คุ้ม 3     

   

200,000            

     ขนาด 4x82x0.15 ม.         " " " 

                       

     6) คุ้ม 5  ช่วงที่  3     

   

200,000          

     ขนาด 4x82x0.15 ม.               

                       

     7)  คุ้ม 4  ช่วงที่  2     

   

200,000          

     ขนาด 4x82x0.15 ม.               

                       

     8)  คุ้ม 2 -ฝายดินดำ     200,000          
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     ขนาด 4x82x0.15 ม.               

                       

     9) คุ้ม 2 ช่วงที่ 2       

   

200,000        

     ขนาด 4x82x0.15 ม.               

                       

     10) คุ้ม 6  ช่วงที่ 2       

   

200,000        

     ขนาด 4x82x0.15 ม.               
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13 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก 

เพื่อการ

คมนาคม 1) ซอยห้วยซับหม ู

    

100,000          

ร้อยละ 60 

ของ ประชาชนใชส้ัญจร กองช่าง 

  หมู่ท่ี 9 บ้านโคกอนุ ขนส่งสะดวก ช่วงที่ 1         

ผู้ใช้ถนนพึง

พอใจ 

ไป-มา ได้สะดวกมาก

ขึน้   

    ปลอดภัย ขนาด 4x71x0.10 ม.              

                       

     2) ซอยภูโสภา ช่วงที่ 2  

    

150,000        " " 

     ขนาด 4x54x0.15 ม.              
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     3)ซอยมะยมหวาน ช่วงที่ 3     

   

200,000      " " " 

     ขนาด 4x82x0.15 ม.              

                       

     4) ซอยวิลลี่ ช่วงที่ 3     

   

200,000         

     ขนาด 4x82x0.15 ม.              
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14 

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก 

เพื่อการ

คมนาคม 

 1.  สายบ้านหัวยหินฝน -วดั

พระบาทฯ    

   

420,000      

ร้อยละ 60 

ของ ประชาชนใชส้ัญจร กองช่าง 

  หมู่ท่ี 10 บ้านห้วยหินฝน ขนส่งสะดวก ขนาด 4x269x0.10 ม.         

ผู้ใช้ถนนพึง

พอใจ 

ไป-มา ได้สะดวกมาก

ขึน้   
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    ปลอดภัย                   

15 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก 

เพื่อการ

คมนาคม 1) สายหลงัวัดป่าโพธิ์ศรีสมภรณ์ 

    

100,000         " " " 

  หมู่ท่ี 10 บ้านห้วยหินฝน ขนส่งสะดวก ทางลาดชัน ช่วงไร่นาย              

    ปลอดภัย สมชาย โฉมสันเทียะ              

     ขนาด 3x95x0.10 ม.              

                       

     2) ซอยช่างจัตุรัส ช่วงที่ 2 

    

100,000         " " " 

     ขนาด 4x71x0.10 ม.               

                       

      3) คุ้มซัยสเลเต ช่วงที่ 2   

   

200,000        " " " 

     ขนาด 5x65x0.15 ม.               

                       

10    4) คุ้มซับสเลเต ช่วงที่ 3    

   

200,000      " " " 

     ขนาด 5x65x0.15 ม.               

                       

     5) คุ้มซบัสเลเต ซอยทองดี    

    

210,000      " " " 

    
 

ขนาด 3x100x0.15 ม. 
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15 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก 

เพื่อการ

คมนาคม 6)คุ้มซับสเลเตซอยสุกญัญา     

    

210,000    

ร้อยละ 60 

ของ ประชาชนใชส้ัญจร กองช่าง 

  หมู่ท่ี 10 บ้านห้วยหินฝน ขนส่งสะดวก ขนาด 3x100x0.15 ม.         

ผู้ใช้ถนนพึง

พอใจ 

ไป-มา ได้สะดวกมาก

ขึน้   

    ปลอดภัย             " " " 

     7)ซอยหนองบัวแดง     

    

105,000          

     ขนาด 3x50x0.15 ม.         " " " 

                       

     8)  คุ้มพระบาท ซอยอุษา     

    

105,000          

     ขนาด 3x50x0.15 ม.               

                       

     9)คุ้มไทซอยบุญเกดิ       

    

105,000        

     ขนาด 3x50x0.15 ม.               

                       

     10) ซอยทองอนิช่วงที่ 2       

   

220,000        

     ขนาด 4x100x0.15 ม.               
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     11)ซอยโรงส ี       

   

220,000        

     ขนาด 4x100x0.15 ม.               

                       

     12) สายรอบสระน้ำสาธารณะ       

   

420,000        

     ขนาด 3x200x0.15 ม.               
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16 

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก 

เพื่อการ

คมนาคม 1)ซอยปัญญาแจง้    

   

220,000      

ร้อยละ 60 

ของ ประชาชนใชส้ัญจร กองช่าง 

  หมู่ท่ี 11  บ้านวังช้าง ขนส่งสะดวก ขนาด 4x100x0.15 ม.         

ผู้ใช้ถนนพึง

พอใจ 

ไป-มา ได้สะดวกมาก

ขึน้   

    ปลอดภัย                   

17 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก 

เพื่อการ

คมนาคม 

1)  สายบ้านวังช้าง-วดัพระบาท

ฯ    

   

220,000      " " " 

  หมู่ท่ี 11 บ้านวังช้าง ขนส่งสะดวก ช่วงที่ 1  ขนาด 4x100x0.15ม.               

    ปลอดภัย                   

     

2)  สายบ้านวังช้าง-วัดพระบาท

ฯ     220,000    " " " 
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     ช่วงที่ 2  ขนาด 4x100x0.15ม.               

                        

      3) ซอยปราณี     

   

220,000    " " " 

     ขนาด 4x100x0.15 ม.               

                       

     4) ซอยไพทูลย์       

   

220,000  " " " 

     ขนาด 4x100x0.15 ม.               

                       

     5) ซอยเบอร์       

   

220,000  " " " 

     ขนาด 4x100x0.15 ม.               
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18 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก 

เพื่อการ

คมนาคม 1) สายหลักบ้านเทพนมิิต 

   

200,000          

ร้อยละ 60 

ของ ประชาชนใชส้ัญจร กองช่าง 

  หมู่ท่ี 12 บ้านเทพนมติ ขนส่งสะดวก ช่วงหน้าบา้นนางบังอร           ผู้ใช้ถนนพึง ไป-มา ได้สะดวกมาก   
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พอใจ ขึน้ 

    ปลอดภัย ขนาด 5x81x 0.10 ม.                 

                  " " " 

     2) สายหลักบ้านเทพนิมิต  

   

200,000             

     ช่วงบ้านนางจันทร์แดงแคง                

     ช่วงที่ 1                   

     ขนาด 5x65x0.15 ม.               

                       

     3) สายหลักบ้านเทพนิมิต    

   

220,000            

     ช่วงที่ 2  กม.ที่. 6+540 -6+640                 

     ขนาด 5x100x0.15 ม.                 

                       

     4)สายหลักบ้านเทพนิมิต       

   

220,000          

     ช่วงที่ 3  กม.ที่ 9+380-9+480                 

     ขนาด 5x100x0.15 ม.                 
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        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 

เพื่อการ

คมนาคม 1.)ซอยข้างบ้านนายจักร 

   

200,000          ร้อยละ 60 ของ ประชาชนใชส้ัญจร กองช่าง 

  หมุ่ท่ี 13 บ้านโนนจำปา ขนส่งสะดวก ขนาด 0.30x0.25x200 ม.           

ผู้ใช้ถนนพึง

พอใจ 

ไป-มา ได้สะดวกมาก

ขึน้   

    ปลอดภัย                   

                       

20 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก 

เพื่อการ

คมนาคม  1) ซอยสายหยุด   

    

100,000        ร้อยละ 60 ของ ประชาชนใชส้ัญจร กองช่าง 

  หมู่ท่ี 13 บ้านโนนจำปา ขนส่งสะดวก ขนาด 3x55x0.15 ม.         

ผู้ใช้ถนนพึง

พอใจ 

ไป-มา ได้สะดวกมาก

ขึน้   

    ปลอดภัย                   

     

2)สายบ้านโนนจำปา - บ้าน

โคกอน ุ    

   

220,000      " " " 

     ช่วงที่ 3               

     ขนาด 4x100x0.15 ม.               

                       

     3)ซอยคำพล -ฝายลำกระจวน       

   

220,000  " " " 

     ช่วงที่ 3                

     ขนาด 4x100x0.15 ม.               

                       

     

4)ซอยหลังวัดชัยมงคลโนน

จำปา    

   

220,000      " " " 

     ช่วงที่  3               
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     ขนาด 4x100x0.15 ม.               

                       

     5)ซอยสีแสง       

   

220,000  " " " 

     ช่วงที่ 2                

      ขนาด 4x100x0.15 ม.                 
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21 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก 

เพื่อการ

คมนาคม 1)ซอยปราถนา 

     

50,000          ร้อยละ 60 ของ ประชาชนใชส้ัญจร กองช่าง 

  หมู่ท่ี 14 บ้านโนนเจริญ ขนส่งสะดวก ขนาด  3x48x0.10 ม.           

ผู้ใช้ถนนพึง

พอใจ 

ไป-มา ได้สะดวกมาก

ขึน้   

    ปลอดภัย                   

     2) ทางลาดชัน คุ้มเขาน้อย 

    

150,000         " " " 

     ขนาด 4x107x0.10 ม.                

                       

     3)ซอยข้างคลองปุย  

    

150,000             

     ขนาด 4x 55x0.15 ม.               
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     4)  คุ้ม 4  เขาน้อย    

   

280,000      " " " 

     ขนาด 4x100x0.15 ม.               

                       

     5)  คุ้ม 3  ซอย 1     

   

280,000    " " " 

     ขนาด 4x100x0.15 ม.               

                       

     6)  คุ้ม 1  ซอย 3     

    

210,000      " " " 

     ขนาด 3x100x0.15 ม.               

                 " " " 

     7)  คุ้ม 1  ข้างคลองปุย ช่วง 2       

   

560,000        

      ขนาด 4x200x0.15 ม.           " " " 
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22 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก 

เพื่อการ

คมนาคม 1)คุ้มประดูง่าม ซอย 1 

    

100,000         ร้อยละ 60 ของ ประชาชนใชส้ัญจร กองช่าง 

  หมู่ท่ี 15 บ้านประดู่ซับกาด ขนส่งสะดวก ขนาด 4x71x0.10 ม.         

ผู้ใช้ถนนพึง

พอใจ 

ไป-มา ได้สะดวกมาก

ขึน้   
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    ปลอดภัย                   

     

2) สายป่ายูคา -ช่วงไร่นายสม

บัง 

    

100,000         " " " 

     คำเที่ยง               

     ขนาด 4x71x0.10 ม.         " " " 

                 " " " 

     3) คุ้มซบักาดซอย 4 

    

150,000               

     ขนาด 4x107x0.10 ม.         " " " 

                       

     4)  ซอย 3  

    

100,000             

     ขนาด 4x42x0.15 ม.         " " " 

                       

     5)  สายชย. 10  ช่วงที่ 2    

   

200,000            

     ขนาด 4x82x0.15 ม.               

                       

     6) สายเขาคนัหอก ช่วงที่ 2    

   

200,000            

      ขนาด 4x82x0.15 ม.                 
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22 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก 

เพื่อการ

คมนาคม 7)สายเขาเหลืองช่วงที่ 2     

   

200,000    ร้อยละ 60 ของ ประชาชนใชส้ัญจร กองช่าง 

  หมู่ท่ี 15 บ้านประดู่ซับกาด ขนส่งสะดวก ขนาด 4x82x0.15 ม.         

ผู้ใช้ถนนพึง

พอใจ 

ไป-มา ได้สะดวกมาก

ขึน้   

    ปลอดภัย                   

     8) คุ้มซับกาดซอย 1      

   

200,000    " " " 

     ขนาด 4x82x0.15 ม.               

                        

23 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก 

เพื่อการ

คมนาคม  1) ซอยพญาไทรช่วงที่ 2 

    

100,000         " " " 

  หมู่ท่ี 16 บ้านเก้าสัมพันธ์ ขนส่งสะดวก ขนาด 4x71x0.10 ม.                

    ปลอดภัย                   

      

2) คุ้มโชคสมัพันธ์ -บา้นห้วย

น้อย 

    

100,000         " " " 

      ขนาด 4x71x0.10 ม.               

                       

     3)  สายศาลากลางบ้าน -  

    

154,000       " " " 

     บ้านหัวสะพาน ช่วงที่ 3               
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     ขนาด 4x65x0.15 ม.               

                       

     

4)  ถนนสาธารณะประโยชน์ -

สามแยก    

   

200,000      " " " 

     ช่วงที่ 6               

     ขนาด 4x82x0.15 ม.               
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23 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก 

เพื่อการ

คมนาคม 

5)  ถนนสาธารณะประโยชน์ -

สามแยก    

   

200,000      ร้อยละ 60 ของ ประชาชนใชส้ัญจร กองช่าง 

  หมู่ท่ี 16 บ้านเก้าสัมพันธ์ ขนส่งสะดวก ช่วงที่ 7         

ผู้ใช้ถนนพึง

พอใจ 

ไป-มา ได้สะดวกมาก

ขึน้   

    ปลอดภัย ขนาด 4x82x0.15 ม.               

                       

     

6) ถนนสาธารณะประโยชน์ -

สามแยก     

   

200,000          

     ช่วงที่ 8               

     ขนาด 4x82x0.15 ม.               

                       

     7) ซอยสวิงอุทิศ                
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420,000  

     ขนาด 4x150x0.15 ม.               

                       

     

8) สายศาลากกลางบา้น -บ้าน

โคกอน ุ     

   

420,000          

     ช่วงที่ 3               

     ขนาด 4x150x0.15 ม.               

                       

     

9) สายศาลากลางบ้าน -บ้าน

หัวสะพาน     

   

200,000          

     ช่วงที่  4               

     ขนาด 4x82x0.15 ม.              
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23 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก 

เพื่อการ

คมนาคม 10)  ซอยพญาไทร ช่วง 3       

   

200,000  ร้อยละ 60 ของ ประชาชนใชส้ัญจร กองช่าง 

  หมู่ท่ี 16 บ้านเก้าสัมพันธ์ ขนส่งสะดวก ขนาด 4x82x0.15 ม.         

ผู้ใช้ถนนพึง

พอใจ 

ไป-มา ได้สะดวกมาก

ขึน้   

    ปลอดภัย                   
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      11)  ซอยหงษ์ทอง ช่วงที่ 2       

   

420,000  " " " 

      ขนาด 3x200x0.15 ม.               

                        

     

12) สายสามแยกวดัโชค

สัมพันธ์ -       

   

200,000  " " " 

     บ้านโคกอน ุ              

     ขนาด 4x82x0.15 ม.              

                        

24 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก 

เพื่อการ

คมนาคม 1) สายวัดพุทธกิจจาราม 

    

100,000         " " " 

  หมู่ท่ี 17 บ้านหนองรัง ขนส่งสะดวก ช่วง2 ขนาด 4x71x0.10 ม.               

    ปลอดภัย                   

    
 

2) สายข้างบ้านนายชิน 
 

   

200,000  
 

    " " " 

     ไร่ผู้ใหญ่สุนทร โตชมภู ช่วงที่ 3               

     ขนาด 4x82x0.15 ม.               

                       

     

3)  ซอยหน้าวัดพุทธกิจจาราม 

-    

   

500,000            

     คุ้มหินดาดจาน ช่วงที่ 1               

     ขนาด 4x223x0.15 ม.               
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24 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก 

เพื่อการ

คมนาคม 

4) ซอยหน้าวัดพุทธกิจจาราม 

-     

   

420,000    ร้อยละ 60 ของ ประชาชนใชส้ัญจร กองช่าง 

  หมู่ท่ี 17 บ้านหนองรัง ขนส่งสะดวก คุ้มหินดาดจาน ช่วงที่ 2         

ผู้ใช้ถนนพึง

พอใจ 

ไป-มา ได้สะดวกมาก

ขึน้   

    ปลอดภัย ขนาด 4x150x0.15 ม.               

                       

     5) ซอยเข้าสระหลวงหนองรัง     

   

200,000    " " " 

     ขนาด 4x82x0.10 ม.               

                       

     6) ซอยกองทนุหมูบ่้าน       

   

200,000        

     ขนาด 4x82x0.15 ม.               

                        

        

    

3,380,000  

     

2,751,000  

    

8,480,000  

    

7,993,000  

     

6,201,000        
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  งานซ่อมแซมถนนหินคลุก                     

25 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 

เพื่อการ

คมนาคม 1) สายเข้าอ่างเก็บน้ำเขากรด  

    

106,000       ร้อยละ 60 ของ ประชาชนใชส้ัญจร กองช่าง 

  หมู่ท่ี 1  บ้านนายางกลัก ขนส่งสะดวก ช่วงที่ 1           

ผู้ใช้ถนนพึง

พอใจ 

ไป-มา ได้สะดวกมาก

ขึน้   

    ปลอดภัย ขนาด 4x0.08x480 ม.               

                       

     2) สายเข้าอ่างเกบ็น้ำเขากรด       

   

200,000  " " " 

     ช่วงที่  2               

     

มีความยาวประมาณ 500 

เมตร               

                       

      3) สายหลัง ร.ร.นายางกลกั           " " " 
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200,000  

      พิทยาคม ประมาณ 1,900 ม.               

                       

     4)  ซอยตลาดใหญ ่     

    

120,000    " " " 

     ประมาณ  150 เมตร               
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26 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 

เพื่อการ

คมนาคม 1) สายบ้านหัวสะพาน-    

    

100,000      ร้อยละ 60 ของ ประชาชนใชส้ัญจร กองช่าง 

  หมู่ท่ี 2 บ้านหัวสะพาน ขนส่งสะดวก เขาเหลือง         

ผู้ใช้ถนนพึง

พอใจ 

ไป-มา ได้สะดวกมาก

ขึน้   

    ปลอดภัย ความยาวประมาณ 800 ม.               

                       

     2)  สายบ้านหัวสะพาน-          " " " 
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200,000  

     บ้านคลองไทร               

     ความยาวประมาณ 2,000 ม.               

                       

     3)  สายประปา-เขาเหลือง       

   

200,000  " " " 

     ความยาวประมาณ 2,000 ม.               

                        

27 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 

เพื่อการ

คมนาคม 1)  สายห้วยล้างชาม    

    

100,000      " " " 

  หมู่ท่ี 3 บ้านวังตาท้าว ขนส่งสะดวก ความยาวประมาณ  500 ม.               

    ปลอดภัย                   

     2)  สายคุ้มโคกมะกอก  -     

    

100,000    " " " 

     บ้านวังตาท้าว               

     ความยาวประมาณ 1,000  ม.               

                       

     3)  เส้นทางบ้านวังตาท้าว-       

    

100,000  " " " 

     บ้านวังช้าง               

      ความยาวประมาณ 1,000 ม.                 
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        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

28 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 

เพื่อการ

คมนาคม 1.)  คุ้มซับหงษ์ช่วงที่ 1    

    

100,000      ร้อยละ 60 ของ ประชาชนใชส้ัญจร กองช่าง 

  หมู่ท่ี 4 บ้านน้ำลาด ขนส่งสะดวก ความยาวประมาณ 1,000 ม.         

ผู้ใช้ถนนพึง

พอใจ 

ไป-มา ได้สะดวกมาก

ขึน้   

    ปลอดภัย                   

     2.)  สายเขาน้อย    

    

100,000      " " " 

     ความยาวประมาณ 1,000 ม.               

                       

     3.)  คุ้มซบัหงษ์ช่วงที่ 2     

    

100,000    " " " 

     ความยาวประมาณ 1,000 ม.               

                       

     4.)  คุ้มซับหงษ์ช่วงที่ 3       

    

100,000  " " " 

     ความยาวประมาณ 1,000 ม.               

                        

29 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 

เพื่อการ

คมนาคม 

1.)  สายอ่างเก็บน้ำบ้านเสลี่ยง

ทอง     

    

100,000      " " " 

  หมุ่ท่ี 5  บ้านเสลี่ยงทอง ขนส่งสะดวก ความยาวประมาณ 1,000 ม.               

    ปลอดภัย                 
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        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

30 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 

เพื่อการ

คมนาคม 1) สายชื่นศรี    

    

100,000      ร้อยละ 60 ของ ประชาชนใชส้ัญจร กองช่าง 

  หมู่ท่ี 6 บ้านโคกสะอาด ขนส่งสะดวก ความยาวประมาณ  1,000 ม.         

ผู้ใช้ถนนพึง

พอใจ 

ไป-มา ได้สะดวกมาก

ขึน้   

    ปลอดภัย                   

     2)  สายสามแยกวังครก     

   

300,000    " " " 

     ความยามประมาณ 3,000 ม.               

                        

31 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 

เพื่อการ

คมนาคม 1) สายคลองไทร-       

    

100,000    " " " 

  หมู่ท่ี 7 บ้านคลองไทร ขนส่งสะดวก เสลี่ยงทอง-โคกสะอาด               

    ปลอดภัย ความยาวประมาณ  1,000  ม.               

                       

     2)  ซอย 2    

    

100,000      " " " 

     ความยาวประมาณ  1,000  ม.               
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                 " " " 

     3) ซอยต้นตาล       

    

100,000  " " " 

      ความยาวประมาณ  1,000  ม.                 
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32 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 

เพื่อการ

คมนาคม 1.) สายช่องตาคาม    

   

200,000      ร้อยละ 60 ของ ประชาชนใชส้ัญจร กองช่าง 

  หมู่ท่ี 8 บ้านห้วยน้อย ขนส่งสะดวก ความยาวประมาณ 2,000 ม.         

ผู้ใช้ถนนพึง

พอใจ 

ไป-มา ได้สะดวกมาก

ขึน้   

    ปลอดภัย                   

     2.) สายเขาคันหอก    

    

150,000      " " " 

     ความยาวประมาณ 1,500 ม.               

                       

     3).  สายบ้านห้วยน้อย -เขา                 
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คอก 100,000  

     ความยาวประมาณ 1,000 ม.               

                       

     4.) สายห้วยน้อย-บ้านประดู่     

   

200,000    " " " 

     ซับกาด               

     ความยาวประมาณ 2,000 ม.               

                       

     

5.) สายบ้านห้วยน้อย-หินดาด

รูแย้       

   

200,000  " " " 

     ความยาวประมาณ 1,000 ม.               

                       

     6.) สายบ้านห้วยน้อย-บ้าน       

    

100,000  " " " 

      เก้าสัมพันธ ์                 

      ความยาวประมาณ 1,000 ม.                 
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33 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 

เพื่อการ

คมนาคม 1)  สายหนองตะเคียน 100,000          ร้อยละ 60 ของ ประชาชนใชส้ัญจร กองช่าง 
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  หมู่ท่ี 9 บ้านโคกอนุ ขนส่งสะดวก ความยาวประมาณ 500 ม.          

ผู้ใช้ถนนพึง

พอใจ 

ไป-มา ได้สะดวกมาก

ขึน้   

    ปลอดภัย                   

     27.1 สายโคกมะกอก-บ้าน    

    

100,000      " " " 

     โนนจำปา ช่วงที่ 2               

     ความยาวประมาณ 1,000 ม.               

                       

     

2) สายบ้านโคกอนุ -บา้นเก้า

สัมพันธ ์     

    

100,000    " " " 

     ความยาวประมาณ 1,000 ม.               

                       

     

3.) สายหลังโรงเรียนบ้านนา

ประชาสัมพันธ ์       

    

100,000  " " " 

     สาขาโคกอน ุ               

     ความยาวประมาณ 1,000 ม.               

                       

     4.)  สายห้วยซับหม ู     

    

100,000    " " " 

     ความยาวประมาณ 1,000 ม.               
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        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

34 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 

เพื่อการ

คมนาคม 1)  คุ้มตะวนัออกไร่นายเบอร์   

  

100,000        ร้อยละ 60 ของ ประชาชนใชส้ัญจร กองช่าง 

  หมู่ท่ี 11 บ้านวังช้าง ขนส่งสะดวก ความยาวประมาณ 350 ม.           

ผู้ใช้ถนนพึง

พอใจ 

ไป-มา ได้สะดวกมาก

ขึน้   

    ปลอดภัย                   

     

2)  ซอยปัญญาแจ้ง -ไร่นาย

ไพฑูลย์   

  

100,000        " " " 

     ความยาวประมาณ 240 ม.                 

                       

    
 

3)  สายบ้านวังช้าง-บ้านวงัตา

ท้าว     

   

200,000      " " " 

     ความยาวประมาณ 2,000  ม.                 

                       

     

4)  สายบ้านวังช้าง-วัดพระ

พุทธบาท       

   

200,000    " " " 

     ความยาวประมาณ 2,000  ม.                 

                        

35 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 

เพื่อการ

คมนาคม 1. สายหลักเทพนิมิต    300,000      " " " 
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  หมู่ท่ี 12 บ้านเทพนิมิต ขนส่งสะดวก บ้านห้วยหินฝน               

    ปลอดภัย ความยาวประมาณ 3,000 ม.               

                       

     2. สายซับขามป้อม     

    

100,000    " " " 

     ความยาวประมาณ  1,000  ม.                 

     3. สายสามพัก       

    

100,000  " " " 

      ความยาวประมาณ  1,000  ม.                 
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        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

36 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 

เพื่อการ

คมนาคม 

1)  สายบ้านโนนจำปา -บ้าน

โคกอน ุ   

    

100,000       ร้อยละ 60 ของ ประชาชนใชส้ัญจร กองช่าง 

  หมู่ท่ี 13 บ้านโนนจำปา ขนส่งสะดวก ช่วงที่ 4           

ผู้ใช้ถนนพึง

พอใจ 

ไป-มา ได้สะดวกมาก

ขึน้   

    ปลอดภัย ความยาวประมาณ 460 ม.               

                       

     

2)  สายบ้านโนนจำปา -บ้าน

โคกอน ุ    

    

100,000      " " " 

     ช่วงที่ 5                

     ความยาวประมาณ 1,000 ม.              
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     3)  ซอยสุวรรณ์     

    

100,000    " " " 

     ช่วงที่ 1                

     ความยาวประมาณ 500 ม.              

                       

     

4.)  ซอยหลังวัดชัยมงคลโนน

จำปา       

    

170,000  " " " 

     ความยาวประมาณ 1,000 ม.              

                       

     5.)  ซอยวีระยุทธ    

    

100,000      " " " 

     ความยาวประมาณ 500 ม.              
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37 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 

เพื่อการ

คมนาคม 1.)สายเลียบคลองปุ๋ย    

    

100,000      ร้อยละ 60 ของ ประชาชนใชส้ัญจร กองช่าง 

  หมู่ท่ี 14 บ้านโนนเจริญ ขนส่งสะดวก ความยาวประมาณ 1,000 ม.         ผู้ใช้ถนนพึง ไป-มา ได้สะดวกมาก   
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พอใจ ขึน้ 

    ปลอดภัย                   

     2.)  คุ้มเขาน้อย     

   

200,000    " " " 

      ความยาวประมาณ 2,000 ม.                 

                        

38 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 

เพื่อการ

คมนาคม 1.  สาย ชย. 10 

    

100,000         " " " 

  หมู่ท่ี 15 บ้านประดู่ซับกาด ขนส่งสะดวก ความยาวประมาณ 1,000 ม.                

    ปลอดภัย                   

      2.  สายเขาเหลือง-บ้านเก่า   

    

100,000             

      ความยาวประมาณ 500 เมตร          " " " 

                        

      3.  สายเขาคันหอก    

    

100,000           

      ความยาวประมาณ 1000 ม.          " " " 

                        

      4.  สายเขาเหลือง      

    

100,000         

      ความยาวประมาณ 1000 ม.         " " " 
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39 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 

เพื่อการ

คมนาคม 1.)  ซอยสวิงอุทิศ   

     

45,000        ร้อยละ 60 ของ ประชาชนใชส้ัญจร กองช่าง 

  หมู่ท่ี 16 บ้านเก้าสัมพันธ์ ขนส่งสะดวก ความยาวประมาณ 130 ม.         

ผู้ใช้ถนนพึง

พอใจ 

ไป-มา ได้สะดวกมาก

ขึน้   

    ปลอดภัย                   

     2.)  ซอยสระหลวง    

    

100,000      " " " 

     ความยาวประมาณ 1,000 ม.               

                       

     3.)  สามแยกวัดโชคสัมพันธ์ -    

    

100,000            

     บ้านโคกอน ุ         " " " 

     ความยาวประมาณ 1,000 ม.               

                       

     4. ) สามแยกโชคสมัพันธ์ -    

    

100,000      " " " 

     บ้านห้วยน้อย (สายใน)               

     ความยาวประมาณ 1,000 ม.               

                 " " " 
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5.)  ซอยศาลากลางบ้าน -

บ้านหัวสะพาน    

    

100,000            

     ความยาวประมาณ 1,000 ม.         " " " 

                       

     6.) ซอยวังหลุง     

    

100,000    " " " 

     ความยาวประมาณ 1,000 ม.               
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39 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 

เพื่อการ

คมนาคม 7.)  ซอยพญาไทร    

    

100,000      ร้อยละ 60 ของ ประชาชนใชส้ัญจร กองช่าง 

  หมู่ท่ี 16 บ้านเก้าสัมพันธ์ ขนส่งสะดวก ความยาวประมาณ 1,000 ม.         

ผู้ใช้ถนนพึง

พอใจ 

ไป-มา ได้สะดวกมาก

ขึน้   

    ปลอดภัย                   

     8.)  สายโชคสัมพันธ์ -เขาคอก       

    

100,000  " " " 

     ความยาวประมาณ 1,000 ม.              

                       

     9.) สายวัดโชคสัมพันธ์ -       

    

100,000  " " " 

     หินดาดสะเดา              
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     ความยาวประมาณ 1,000 ม.              

                       

40 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง/หินคลุก 

เพื่อการ

คมนาคม 1. สายวัดพุทธกิจจาราม 

    

100,000      

    

100,000          

  หมู่ท่ี 17 บ้านหนองรัง ขนส่งสะดวก ความยาวประมาณ 1,000 ม.              

    ปลอดภัย                   

     2.  สายวัดถ้ำเทพนิมิต    

    

100,000      " " " 

     ประมาณ 1,000 ม.              

                       

     3. สายศาลากลางบ้าน     

    

100,000      " " " 

     หินดาดจาน-เขาน้อย              

      ประมาณ 1,000 ม.           " " " 

        

       

300,000  

       

551,000  

    

2,750,000  

    

2,320,000  

     

1,570,000        
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งานก่อสร้างถนนยกรอ่งพูนดนิ ถนน

เพื่อการเกษตร            ร้อยละ 60 ของ ประชาชนใชส้ัญจร กองช่าง 

41 ก่อสร้างถนนยกรอ่งพูนดนิเพือ่  1)  สายบ้านวังตาท้าว -     200,000    ผู้ใช้ถนนพึง ไป-มา ได้สะดวกมาก   
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การเกษตร พอใจ ขึน้ 

  หมู่ท่ี 3  บ้านวังตาท้าว  บ้านโนนจำปา               

      ความยาวประมาณ 2,000 ม.                 

42 ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินเพื่อการเกษตร 

เพื่อการ

คมนาคม 1)  สายสะพานช้าง    

    

100,000      " " " 

  หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลาด ขนส่งสินค้า ความยาวประมาณ 1,000 ม.               

    เกษตรสะดวก                   

     2) สายบ้านน้ำลาด-โคกเทพ     

    

100,000    " " " 

     ความยาวประมาณ 1,000 ม.               

                       

     3)  สายคุ้มซบัหงษ์ ช่วงที่ 4       

    

100,000  " " " 

     ความ่ยาวประมาณ 1,000 ม.               

                        

      4 )คุ้มซับเจริญ     

    

100,000      " " " 

      ประมาณ 1,000  ม.                

                        

      5.) สายสนามบิน      

    

100,000    " " " 

      ประมาณ 1,000  ม.                

                        

      6)  สายหนองนำ้ขุ่น        100,000  " " " 
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      ประมาณ 1,000  ม.                 
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43 

ก่อสร้างถนนยกรอ่งพูนดนิเพือ่

การเกษตร 

เพื่อการ

คมนาคม 37.1 สายแนวเขตอ่างเกบ็น้ำ    

   

200,000      ร้อยละ 60 ของ ประชาชนใชส้ัญจร กองช่าง 

  หมู่ท่ี 5 บ้านเสลี่ยงทอง ขนส่งสินค้า บ้านเสลี่ยงทอง พร้อมวางท่อ          

ผู้ใช้ถนนพึง

พอใจ 

ไป-มา ได้สะดวกมาก

ขึน้   

    เกษตรสะดวก ระบายน้ำ ขนาด 5,000 ม.                 

44 

ก่อสร้างถนนยกรอ่งพูนดนิเพือ่

การเกษตร 

เพื่อการ

คมนาคม 1.) สายอุดมทรัพย์     

     

80,000      " " " 

  หมู่ท่ี 6 บ้านโคกสะอาด ขนส่งสินค้า ประมาณ 800 ม.                

   เกษตรสะดวก                   

     2.)  สายศรีจันทร์      

    

100,000    " " " 

     ความยาวประมาณ 1,000 ม.                

                       

     3. ) สายป่าช้าเก่า        

   

300,000  " " " 

     ความยาวประมาณ 3,000 ม.                

                     

45 

ก่อสร้างถนนยกรอ่งพูนดนิเพือ่

การเกษตร 

เพื่อการ

คมนาคม 1) ซอย 2     100,000      " " " 
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  หมู่ท่ี 7 บ้านคลองไทร ขนส่งสินค้า ประมาณ 500 ม.                

   เกษตรสะดวก                   

     2)  ซอย 1-สุวรรณ์ อุดม      

    

100,000          

     ประมาณ 500 ม.                

      พร้อมวางท่อ 2 ช่อง                 
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46 

ก่อสร้างถนนยกรอ่งพูนดนิเพือ่

การเกษตร 

เพื่อการ

คมนาคม 1.) สายห้วยน้อย-เขาคอก     

    

100,000      ร้อยละ 60 ของ ประชาชนใชส้ัญจร กองช่าง 

  หมู่ท่ี 8 บ้านห้วยน้อย ขนส่งสินค้า ความยาวประมาณ 1,000  ม.         

ผู้ใช้ถนนพึง

พอใจ 

ไป-มา ได้สะดวกมาก

ขึน้   

    เกษตรสะดวก                   

      2.) คุ้ม 7    

    

100,000      " " " 

     ความยาวประมาณ 2,500  ม.               

                       

     

3.)  สายบ้านห้วยน้อย-บ้าน

ห้วยหินฝน     200,000    " " " 
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     ความยาวประมาณ 2,000 ม.               

                       

     

4.)  สายบ้านห้วยน้อย-บ้าน

โคกอน ุ       

    

100,000  " " " 

     ความยาวประมาณ 1,000 ม.               

                       

     

5.)  สายบ้านห้วยน้อย-คุ้มโชค

สัมพันธ ์       

   

200,000  " " " 

     ความยาวประมาณ 2,000 ม.               

                        

47 

ก่อสร้างถนนยกรอ่งพูนดนิเพือ่

การเกษตร 

เพื่อการ

คมนาคม 41.1 สายหนองตะเคียน-โคก     

    

100,000          

  หมู่ท่ี 9 บ้านโคกอนุ ขนส่งสินค้า มะกอก ประมาณ 1,500 ม.               

    เกษตรสะดวก                   
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48 

ก่อสร้างถนนยกรอ่งพูนดนิเพือ่

การเกษตร 

เพื่อการ

คมนาคม 1) สายอ่างเพิ่ม    100,000      ร้อยละ 60 ของ ประชาชนใชส้ัญจร กองช่าง 
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  หมู่ท่ี 10 บ้านห้วยหินฝน ขนส่งสินค้า ความยาวประมาณ 1,000 ม.         

ผู้ใช้ถนนพึง

พอใจ 

ไป-มา ได้สะดวกมาก

ขึน้   

    เกษตรสะดวก                   

     

2.)  สายหลังวัดป่าโพธิศรีสม

ภรณ์     

    

100,000    " " " 

     ความยาวประมาณ 1,000 ม.               

                       

     

3.)สายบ้านห้วยหินฝน -บ้าน

ห้วยน้อย       

   

200,000  " " " 

     ความยาวประมาณ 2,000 ม.               

                       

49 

ก่อสร้างถนนยกรอ่งพูนดนิเพือ่

การเกษตร 

เพื่อการ

คมนาคม 1.) จุดสะพานบ้านท่าบอน-     

   

200,000      " " " 

  หมู่ท่ี 12 บ้านเทพนิมิต ขนส่งสินค้า คลองหัน               

    เกษตรสะดวก ความยาวประมาณ 2,000  ม. 
 

  
 

          

                       

     2.)  สายทางเข้าวัดถ้ำผาโบสถ ์     

   

200,000    " " " 

     ความยาวประมาณ 2,000 ม.               

                        

50 

ก่อสร้างถนนยกรอ่งพูนดนิเพือ่

การเกษตร 

เพื่อการ

คมนาคม 

1.)  สายบ้านโนนจำปา -บ้าน

โคกอน ุ     

    

100,000      " " " 

  หมู่ท่ี 13 บ้านโนนจำปา ขนส่งสินค้า ความยาวประมาณ 1,000 ม.               

    เกษตรสะดวก                 
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51 

ก่อสร้างถนนยกรอ่งพูนดนิเพือ่

การเกษตร 

เพื่อการ

คมนาคม 1.)  สายทางขึน้บ้านหนองใหญ ่     

    

100,000    ร้อยละ 60 ของ ประชาชนใชส้ัญจร กองช่าง 

  หมู่ท่ี 14 บ้านโนนเจริญ ขนส่งสินค้า ความยาวประมาณ 1,000 ม.         

ผู้ใช้ถนนพึง

พอใจ 

ไป-มา ได้สะดวกมาก

ขึน้   

    เกษตรสะดวก                   

52 

ก่อสร้างถนนยกรอ่งพูนดนิเพือ่

การเกษตร 

เพื่อการ

คมนาคม 1.) เขาคนัหอก    

    

100,000            

  หมู่ท่ี 15 บ้านประดู่ซับกาด ขนส่งสินค้า ขนาด 2,000 ม.               

    เกษตรสะดวก                   

53 

ก่อสร้างถนนยกรอ่งพูนดนิเพือ่

การเกษตร 

เพื่อการ

คมนาคม 46.2 สายมอเจ้าพ่อ  

    

100,000  

    

100,000            

  หมู่ท่ี 15 บ้านประดู่ซับกาด ขนส่งสินค้า ความยาวประมาณ 1,000 ม.               

    เกษตรสะดวก                   

54 

ก่อสร้างถนนยกรอ่งพูนดนิเพือ่

การเกษตร  

1.  สายคุ้มหินดาดจาน - บ้าน

โนนเจริญ     

   

300,000          

  หมุ่ท่ี 17 บ้านหนองรัง  ความยาวประมาณ 3,000 ม.               

                        

                      -                                
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100,000  1,380,000  1,600,000  1,000,000  
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  งานขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ                     

55 หมู่ท่ี 1 บ้านนายางกลัก 

เพื่อเก็บกักน้ำ

ไว้ 1) ขุดลอกคลองลำกระจวน    

   

500,000      ร้อยละ 60 มีน้ำไวใ้ชใ้นฤดูแลง้ กองช่าง 

    

ฤดูแลง้และ

ปะปา (วังหลงุ) ขนาด 15x1000x3 ม.         

ของผู้ใช้น้ำพงึ

พอใจ บรรเทาความเดือนร้อน   

                       

     2) ขุดลอกลำห้วยปอ ช่วง 2     

   

300,000    " " " 

                        

56 ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อเก็บกักน้ำ 1.)  ขุดลอกคลองหลงัวัดศร ี            " " " 
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ไว้ 190,000  

  หมู่ท่ี 2 บ้านหัวสะพาน 

ฤดูแลง้และ

ปะปา ดาวเรือง               

     ความยาวประมาณ 150 เมตร                 

     2.)  ขุดลอกหนา้วัดศรีดาวเรอืง    

   

200,000      " " " 

     ความยาวประมาณ 200 เมตร               

                        

57 ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ  1.)  ลำห้วยล้างชาม     

   

200,000    " " " 

  หมู่ท่ี 3 บ้านวังตาท้าว  ความยาวประมาณ 1,500 ม.               

                        

58 ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ  1.)  คลองน้ำกร่อย    

   

200,000            

  หมู่ท่ี 4  บ้านน้ำลาด 
 

  
              

     2.)  คลองน้ำบ้านเก่า     

   

200,000          

                       

      3.)  ฝายหลังวัดบ้านน้ำลาด         

   

200,000        

                        

144            

            

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 
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59 หมู่ท่ี 5 บ้านเสลี่ยงทอง 

เพื่อเก็บกักน้ำ

ไว้ 1.)  ขุดลอกท้ายอ่างเกบ็น้ำ    

   

500,000      ร้อยละ 60 มีน้ำไวใ้ชใ้นฤดูแลง้ กองช่าง 

    

ฤดูแลง้และ

ปะปา บ้านเสลี่ยงทอง         

ของผู้ใช้น้ำพงึ

พอใจ บรรเทาความเดือนร้อน   

                        

60 หมู่ท่ี 6  บ้านโคกสะอาด " 1. ) ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ       

   

500,000  " " " 

    
 หมู่บ้านโคกสะอาด                 

                        

61 หมู่ท่ี 8  บ้านห้วยน้อย " 1)  ขุดลอกคลองดินดำ    

   

500,000      " " " 

                        

62 หมู่ท่ี 9 บ้านโคกอนุ " 1) ลำห้วยน้อย ช่วงบน    

   

200,000      " " " 

     ความยาวประมาณ 1,000 ม.               

                        

63 หมู่ท่ี 11 บ้านวังช้าง " 1.) ขุดลอกลำห้วยน้อย     

   

200,000      " " " 

     ช่วงหน้าคอนกรีต               

     ความยาวประมาณ 500 ม.               

                       

      2.)  ขุดลอกลำห้วยน้อย     

   

200,000    " " " 

                        

64 หมู่ท่ี 12  บ้านเทพนิมิต   1.  คลองหัน                 
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200,000  

                        

65 หมู่ท่ี 13 บ้านโนนจำปา " 54.1 หินดาดตาคาม ช่วงที่ 4    

   

200,000            
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66 หมู่ท่ี 14 บ้านโนนเจริญ 

เพื่อเก็บกักน้ำ

ไว้ 1.  คุ้ม 1      

   

200,000      ร้อยละ 60 มีน้ำไวใ้ชใ้นฤดูแลง้ กองช่าง 

    

ฤดูแลง้และ

ปะปา             

ของผู้ใช้น้ำพงึ

พอใจ บรรเทาความเดือนร้อน   

     2.  คุ้ม 2     

   

200,000    " " " 

                       

     3.  คุ้ม 3       

   

200,000  " " " 

                       

     4.  คุ้ม  4       

     

20,000  " " " 

                        

      5.  คลองปุย     

   

200,000    " " " 
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67 หมู่ท่ี 15 บ้านประดู่ซับกาด 

เพื่อเก็บกักน้ำ

ไว้ 1.  ขุดสระสาธารณะประโยชน์ 

    

120,000         " " " 

    

ฤดูแลง้และ

ปะปา คุ้มวัดประดูซ่ับกาด               

                       

     

2.  ขุดลอกสระสาธารณะ

ประโยชน์    

    

100,000            

    
 คุ้มซํบกาด               

                        

68 หมู่ท่ี 17  บ้านหนองรัง " 57.1 ขุดลอกคลองอสีานเขียว     

   

500,000      " " " 

     

จากสะพาน คสล. -ไปยังทิศ

ตะวันตก               

                       

     57.2 ขุดลอกคลองหนิดาดจาน     

   

500,000    " " " 

                        

        

       

310,000                -    

    

2,800,000  

     

1,800,000  

       

920,000        

    

            

2             12              7              4     
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        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

  งานก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรบัปรุงฝาย                  

69 หมู่ท่ี 1 บ้านนายางกลัก 

เพื่อกักเก็บน้ำ

ไว้ 1 ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.     

   

300,000    ร้อยละ 60 ของ มีน้ำไวใ้ชฤ้ดูแลง้ กองช่าง 

    ใชใ้นฤดูแล้ง ลำห้วยปอหมู่ที่ 1         ผู้ใช้น้ำพงึพอใจ เพื่อบรรเทาความ   

     ขนาดกว้าง 15 เมตร           เดือดร้อนของประชาชน   

                        

70 หมู่ท่ี 3 บ้านวังตาท้าว 

เพื่อกักเก็บน้ำ

ไว้ 60.1 ก่อสร้างฝายลำกระจวน 

   

500,000         " " " 

    ใชใ้นฤดูแล้ง ขนาด 15x4x2 ม.              

                       

      

2.  ปรับปรุงสันฝาย ลำห้วย

ล้างชาม     

   

200,000            

      สูงขึน้จากเดิม  1.50  ม.                 

                        

      

3.  ก่อสร้ายฝายน้ำล้นลำกระ

จวน         

   

500,000        

      ขนาด 15x4x2  ม.                 

                        

      

4.  ก่อสร้างทางข้ามท่อลอด

เหลี่ยม     

   

300,000            

      

ลำห้วยล้างชามจุดไร่นางสำ

เรียง                 

                        

      4.  ก่อสร้างทางข้ามท่อลอด       300,000          
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เหลี่ยม 

      ลำห้วยล้างชามจุดไร่ประสิทธิ ์                 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

71 หมู่ท่ี 4  บ้านน้ำลาด 

เพื่อกักเก็บน้ำ

ไว้ 1.)  ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 

   

280,000          ร้อยละ 60 ของ มีน้ำไวใ้ชฤ้ดูแลง้ กองช่าง 

    ใชใ้นฤดูแล้ง ช่วงไร่นายสนจันทร์พิมพ์           ผู้ใช้น้ำพงึพอใจ เพื่อบรรเทาความ   

                   เดือดร้อนของประชาชน   

71 หมู่ท่ี 5  บ้านเสลี่ยงทอง 

เพื่อกักเก็บน้ำ

ไว้ 1)  ก่อสร้างบล็อกคอนเวสิก ์

    

310,000                

    ใชใ้นฤดูแล้ง 

ช่วงท้ายอ่างเกบ็น้ำบ้านเสลี่ยง

ทอง         
 

      

                        

      2.)  ก่อสร้างฝาย คสล.       

   

300,000         

      ท้ายอ่างเก็บน้ำบา้นเสลี่ยงทอง                 

72 หมู่ท่ี 6  บ้านโคกสะอาด 

เพื่อกักเก็บน้ำ

ไว้ 1)  ก่อสร้างาฝายหินเรียงดาด 

   

480,000                

    ใชใ้นฤดูแล้ง คอนกรีต ลำห้วยวังขอน                 
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      2)  ปรับปรุงฝายดินลำห้วย     

   

200,000            

      วังขอน                 

                        

      3)  ปรับปรุงฝาย คสล. วังครก       

   

200,000          

                        

      4)  ก่อสร้างฝาย คสล.     

   

200,000            

      ซับตาแรด                 

                        

      5)  ก่อสร้างฝาย คสล.         

   

200,000        

      คลองตะเคียน                 

148            

            

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

73 หมู่ท่ี 8  บ้านห้วยน้อย 

เพื่อกักเก็บน้ำ

ไว้ 1)  ก่อสร้างฝาย คสล. 

   

480,000         ร้อยละ 60 ของ มีน้ำไวใ้ชฤ้ดูแลง้ กองช่าง 

    ใชใ้นฤดูแล้ง ลำห้วยน้อย ช่วงบ้านห้วยน้อย         ผู้ใช้น้ำพงึพอใจ เพื่อบรรเทาความ   

                    เดือดร้อนของประชาชน   

74 หมู่ท่ี 9 บ้านโคกอนุ 

เพื่อกักเก็บน้ำ

ไว้ 

1)  ก่อสร้างฝาย คสล.ประชา

รัฐ 

   

428,000               

  งานก่อสร้างฝายหินเรียงดาดคอนกรีต ใชใ้นฤดูแล้ง ลำห้วยน้อย               
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     2)  ลำห้วยกระจวนช่วงบน    

   

300,000           

                       

     3)  ลำห้วยน้อย ช่วงล่าง     

   

300,000         

                       

     

4)  ซ่อมแซมฝาย ลำห้วยกระ

จวน    

   

200,000      " " " 

                        

75 หมู่ท่ี 11 บ้านวังช้าง 

เพื่อกักเก็บน้ำ

ไว้ 

1)  ก่อสร้างฝายหินเรียงดาด 

คสล. 

   

490,000               

    ใชใ้นฤดูแล้ง ลำห้วยน้อยช่วงบ้านวังช้าง               

                       

     2)  เสรมิฝายคสล. ลำห้วยน้อย    

   

300,000      " " " 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 
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        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

76 หมู่ท่ี 12 บ้านเทพนิมิต 

เพื่อกักเก็บน้ำ

ไว้ 65.1 ก่อสรา้งบล็อคคอนเวิสก ์    

   

500,000      ร้อยละ 60 ของ มีน้ำไวใ้ชฤ้ดูแลง้ กองช่าง 

  งานก่อสร้างฝายหินเรียงดาดคอนกรีต ใชใ้นฤดูแล้ง บรเิวณคุ้มวัด          ผู้ใช้น้ำพงึพอใจ เพื่อบรรเทาความ   

     ขนาด 1 ช่อง 2 ท่อน            เดือดร้อนของประชาชน   

                       

     65.2 ซ่อมแซมฝายน้ำล้น      

   

200,000          

      จุดคลองหัน                

                       

77 หมู่ท่ี 13 บ้านโนนจำปา 

เพื่อกักเก็บน้ำ

ไว้ 1)  ก่อสร้างฝายหินเรียงดาด 

   

500,000               

  งานก่อสร้างฝายหินเรียงดาดคอนกรีต ใชใ้นฤดูแล้ง 

คอนกรีต ลำห้วยหนิดาดตา

คาม                

                        

      

2)  ซ่อมแซมฝาย คสล. ลำกระ

จวน    

   

200,000            

      แห่งที่ 1                  

                        

      

3)  เสรมิหลงัฝาย และทาง

ระบายน้ำ      

   

200,000          

      ลำห้วยหินดาตาคาม                 

78 งานก่อสร้างฝาย คสล. 

เพื่อกักเก็บน้ำ

ไว้ 1. ซ่อมแซมฝายคลองปุ๋ย    

   

200,000            

  หมู่ท่ี 14 บ้านโนนเจริญ ใชใ้นฤดูแล้ง ขนาด 15x1.00x1.50 ม.                 
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     2.  คลองปุย     

   

300,000          

                       

     3.  คุ้ม 4 คลองอสีานเขียว       

   

300,000        
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

79 หมู่ท่ี 16 บ้านเก้าสัมพันธ์ 

เพื่อกักเก็บน้ำ

ไว้ 1)  ก่อสร้างฝายหินเรียงดาด 

   

390,000         ร้อยละ 60 ของ มีน้ำไวใ้ชฤ้ดูแลง้ กองช่าง 

  งานก่อสร้างฝายหินเรียงดาดคอนกรีต ใชใ้นฤดูแล้ง 

คอนกรีตคุ้มโชคสัมพันธ-์เขา

คอก         ผู้ใช้น้ำพงึพอใจ เพื่อบรรเทาความ   

                   เดือดร้อนของประชาชน   

     2)  ก่อสร้างฝายหินเรียงดาด    

   

400,000            

     คอนกรีต ลำห้วยน้อย               

                       

80 หมู่ท่ี 17 บ้านหนองรัง 

เพื่อกักเก็บน้ำ

ไว้ 1) คลองอสีานเขียว ช่วง 

   

450,000         ร้อยละ 60 ของ มีน้ำไวใ้ชฤ้ดูแลง้ กองช่าง 

  งานก่อสร้างฝายหินเรียงดาดคอนกรีต ใชใ้นฤดูแล้ง ข้ามสะพาน คสล         ผู้ใช้น้ำพงึพอใจ เพื่อบรรเทาความ   

     ขนาด 15x4x1.50 ม.             เดือดร้อนของประชาชน   

     2)  ฝายลำห้วยล้างชาม               
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4,618,000                -    

    

2,700,000  

     

2,100,000  

     

1,000,000        

    
          12              11  

            

8  

            

3     
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

  

งานประปา/ขดุเจาะบอ่บาดาล/หอถัง

สูง                  

81 หมู่ท่ี 1 บ้านนายางกลัก 

เพื่อให้

ประชาชน 1. ก่อสร้างถงัพักนำ้ใสประปา 

   

490,000         ร้อยละ 60 ของ มีน้ำไวใ้ชฤ้ดูแลง้ กองช่าง 

    มีน้ำใชเ้พื่อการ 

คุ้มเขาหวด หมู่ที่ 1 บ้านนายาง

กลัก         ผู้ใช้น้ำพงึพอใจ เพื่อบรรเทาความ   

    อุโภค บรโิภค               เดือดร้อนของประชาชน   
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82 หมู่ท่ี 2 บ้านหัวสะพาน " 

1. ก่อสร้างระบบประปา

หมู่บ้าน    

   

200,000      " " " 

     บ้านหัวสะพาน คุ้มบญุค้ำ               

                        

      2.  ขุดเจาะบ่อบาดาล     

    

100,000          

      คุ้มวัดศรดีาวเรือง                 

83 หมู่ท่ี 3 บ้านวังตาท้าว " 

1).  ก่อสร้างระบบกรอง

น้ำประปา    

   

500,000            

     ผิวดิน               

                       

     2.)  จุดเจาะบ่อบาดาล  

    

100,000  

    

100,000            

     คุ้มโรงเรียนน               

                        

84 หมู่ท่ี 4 บ้านน้ำลาด " 1) ขุดเจาะบ่อบาดาล    

    

100,000      " " " 

                     

                        

85 หมู่ท่ี 5  บ้านเสลี่ยงทอง  1. ) ขยายเขตประปาหมู่บ้าน    

   

200,000            
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

86 หมู่ท่ี 6 บ้านโคกสะอาด เพื่อให้ประชาชน 1.)  ย้ายหอถังประปาตัวเก่า     

   

200,000    ร้อยละ 60 ของ มีน้ำไวใ้ชฤ้ดูแลง้ กองช่าง 

    มีน้ำใชเ้พื่อการ 

ไปยังโรงเรียนบ้านโคก

สะอาด         ผู้ใช้น้ำพงึพอใจ เพื่อบรรเทาความ   

    อุโภค บรโิภค               เดือดร้อนของประชาชน   

     

2.) ก่อสร้างระบบกรองน้ำ

บาดาล     

   

500,000          

                        

87 หมู่ท่ี 8 บ้านห้วยน้อย " 1) ก่อสร้างหอถังประปา     

   

200,000  

   

200,000    " " " 

     คุ้ม 6               

                 " " " 

     2.)ขุดเจาะบ่อบาดาลคุ้ม.....    

    

100,000            

                        

88 หมู่ท่ี 9 บ้านโคกอนุ  1)  ก่อสร้างหอถังประปา  

   

200,000             

     คุ้มจะบกสามคัค ี               

                        

                        

      

2)   ก่อสร้างระบบประปา 

คุ้ม    

   

200,000      " " " 

     โคกมะกอก                
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89 หมู่ท่ี 10  บ้านห้วยหินฝน  

1.)  ซ่อมแซมระบบจา่ย

น้ำประปา    

   

200,000            

     และระบบสูบน้ำประปา               
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

90 หมู่ท่ี 12 บ้านเทพนิมิต เพื่อให้ประชาชน 1)  ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล 

   

132,000         ร้อยละ 60 ของ มีน้ำไวใ้ชฤ้ดูแลง้ กองช่าง 

    มีน้ำใชเ้พื่อการ คุ้มผู้ใหญ่บ้าน         ผู้ใช้น้ำพงึพอใจ เพื่อบรรเทาความ   

    อุโภค บรโิภค               เดือดร้อนของประชาชน   

     

2)  ก่อสร้างหอถงัประปา

และ 

  

202,000              

     

ระบบไฟฟา้ ประปาคุ้ม

คลองหัน              

                       

     

3.)  ขยายเขตน้ำประปา

หมู่บ้าน    

    

100,000            

                      

91 หมู่ท่ี 13 บ้านโนนจำปา " 82.1 ก่อสร้างระบบประปา       

   

200,000    " " " 
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     พร้อมหอถัง คุ้มวัดชัยมงคล               

                        

92 หมู่ท่ี 14 บ้านโนนเจริญ  1)  ปรับปรุงระบบประปา 

    

314,000               

     คุ้มเขาน้อย               

                        

      

2)  ก่อสร้างระบบประปา

พร้อม           " " " 

     หอถังคุ้ม 3                

                 " " " 

     3)  ขุดเจาะบ่อบาดาล คุม้ 2     

    

100,000            

                 " " " 

     4)  ขุดเจาะบ่อบาดาล คุ้ม 3     

    

100,000          
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

84 หมู่ที่ 15 บ้านประดูซ่ับกาด " 1) ขุดเจาะบ่อบาดาล คุ้ม    

    

100,000      ร้อยละ 60 ของ มีน้ำไวใ้ชฤ้ดูแลง้ กองช่าง 

     ประดู่งาม         ผู้ใช้น้ำพงึพอใจ เพื่อบรรเทาความ   

                    เดือดร้อนของประชาชน   
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85 หมู่ที่ 16 บ้านเก้าสัมพนัธ ์ " 1) ก่อสร้างระบบประปา    

   

300,000            

     คุ้มเก้าสัมพันธ ์               

                       

     2) ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม    

   

400,000            

     

อุปกรณ์และระบบฟ้า คุ้ม

ศาลาฯ               

     และขยายเขตประปา               

                     

86 หมู่ที่ 17   บ้านหนองรัง   

1.  ก่อสร้างระบบกรองน้ำ

บาดาล     

   

300,000            

      ประปาหมู่บ้านหนองรัง                 

                        

      

2.  ขุดเจาะบ่อบาดาลคุ้ม

โนนสำราญ     

    

100,000            

                        

87 

ค่าจ้างออกแบบจ้างควบคุมงาน ที่จ่าย

ให้ เพื่อจ้างออกแบบ 

งานประเภทอาคารของ

องค์การ   

     

60,000  

   

500,000  

   

500,000  

   

500,000  ไดแ้บบตรงตาม แบบแปลนได้มาตรฐาน กองช่าง 

  แก่เอกชนหรือนิติบุคคล จ้างควบคุมงาน 

บรหิารส่วนตำลบลนายาง

กลัก           มาตรฐานกำหนด เหมาะสมกับสภาพพืน้ที ่   

    ก่อสร้าง             ร้อยละ 100 ของตำบลนายางกลกั   

                        

        

     

1,138,000  

       

160,000  

    

3,500,000  

     

1,800,000  

       

500,000        
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            4              1            16              7      

           

 

155           

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

            

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยนื 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน  
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสรา้งพืน้ฐานและการบรกิารสาธารณะ 

1.2  แผนงานเคหะและชมุชน 

            

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

1 ขยายเขตไฟฟา้ เพื่อประชาชนได ้ 1)  ภายในหมู่บ้าน     

    

100,000  

    

100,000    ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีคุณภาพชีวติ กองช่าง+ 

  หมู่ที่ 1 บ้านนายางกลัก รับสาธารณูปโภค           

ผู้ใช้ไฟฟ้าพงึ

พอใจ ที่ดีขึน้ การไฟฟา้ฯ 

   อย่างครบถ้วน                 

2 ขยายเขตไฟฟา้   1) ภายในหมู่บ้าน     

    

100,000  

    

100,000          

  หมู่ที่ 2 บ้านหัวสะพาน                   

                     

3 ขยายเขตไฟฟา้   1) คุ้มน้ำลาด-คุ้มซับหงษ ์     200,000  200,000          
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  หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลาด                   

                     

                        

4 ขยายเขตไฟฟา้   

1)  ขยายเขตไฟฟา้ภายใน

หมู่บ้าน     

    

100,000  

    

100,000          

  หมู่ที่ 5 บ้านเสลี่ยงทอง                   

                        

156                       

            

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

5 ขยายเขตไฟฟา้ เพื่อประชาชนได ้ 1.)  ภายในหมู่บ้าน     

    

100,000      ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีคุณภาพชีวติ กองช่าง+ 

  หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด รับสาธารณูปโภค           

ผู้ใช้ไฟฟ้าพงึ

พอใจ ที่ดีขึน้ การไฟฟา้ฯ 

  
 

อย่างครบถ้วน 
 

  
 

            

6 งานไฟฟา้แสงสว่าง   1) ติดตั้งไฟฟา้แสงสว่างริม     

   

200,000  

   

200,000    " " " 

  หมู่ที่ 7 บ้านคลองไทร   ทางหลวงสายหลัก ชย                 

7 ขยายเขตไฟฟา้ " 1) ขยายเขตไฟฟา้   

    

100,000        " " " 

  หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้อย   เพื่อกิจการประปาหมูบ่้าน                

     คุ้ม 1                
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8 ขยายเขตไฟฟา้   1)  ภายในหมู่บ้าน     

    

100,000            

  หมู่ที่9 บ้านโคกอน ุ                     

                        

9 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ำ   1) ภายในหมู่บ้าน      

    

100,000          

  หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินฝน                   

                        

10 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ำ " .1) ภายในหมู่บ้าน      

    

100,000    " " " 

  หมู่ที่ 12 บ้านเทพนมิิต                   

                     

11 งานไฟฟา้แรงต่ำ/แสงสว่าง " 1) ไฟฟา้แสงสว่างริมทาง     

   

200,000      " " " 

  หมู่ที่ 13 บ้านโนนจำปา  หลวง ชย               

      2)  ภายในหมู่บ้าน     

    

100,000            
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

12 งานไฟฟา้แรงต่ำ/แสงสว่าง เพื่อประชาชนได ้

1. )คุ้ม 1  ทางขึ้นบ้านหนอง

ใหญ ่  

     

50,000  

    

100,000  

    

100,000    ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีคุณภาพชีวติ กองช่าง+ 

  หมู่ที่ 14 บา้นโนนเจรญิ รับสาธารณูปโภค             

ผู้ใช้ไฟฟ้าพงึ

พอใจ ที่ดีขึน้ การไฟฟา้ฯ 
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    อย่างครบถ้วน 

2.)  คุ้ม 1  บรเิวณทางแยก

บ้านหนองใหญ่ -       

    

100,000          

      

บ้านนายางกลกัทั้ง 2 ฝ่ัง

ถนน               

                        

13 งานขยายเขตไฟฟา้  1)  ภายในหมู่บ้าน    

    

100,000            

  หมู่ที่ 15 บ้านประดูซ่ับกาด                  

                     

14 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ำ " 1) ภายในหมู่บ้าน     

    

100,000  

    

100,000    " " " 

  หมู่ที่ 16 บ้านเก้าสัมพนัธ ์                     

15 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ำ                     

  หมุ่ที่ 17 บ้านหนองรัง   1.)ภายในหมู่บ้าน     

    

100,000            

                        

                      -    

       

150,000  

     

1,600,000  

     

1,200,000                -          

     

            

2            14            10      
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            158           

 

 

          

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

            

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยนื 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน  
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสรา้งพืน้ฐานและการบรกิารสาธารณะ 

1.3  แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

  งานติดตั้งซ่อมแซมเสียงตามสาย                     

  ขยายเขตเสยีงตามหอกระจายข่าว                   

1 หมู่ท่ี 1  บ้านนายางกลัก เพื่อให้ประชาชน 

1) ปรับปรุงเสียงตามสาย

ภายใน    

    

100,000      ร้อยละ 60 ของ ประชาชนไดรั้บฟังข่าวสาร กองช่าง 

   รับข่าวสารอย่าง หมู่บ้าน          ผู้ใช้ประโยชน์ ทางราชการ   

    ทั่วถึง             พึงพอใจ     

2 หมู่ท่ี 2 บ้านหัวสะพาน   

1) ปรับปรุงเสียงตามสาย

ภายใน    

    

100,000            

      หมู่บ้าน                 

แบบ  ผ ๐๒ 
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3 หมู่ท่ี 3  บ้านวังตาท้าว   

1) ปรับปรุงเสียงตามสาย

ภายใน    

    

100,000            

     หมู่บ้าน                

                        

4 หมู่ท่ี 4 บ้านน้ำลาด เพื่อให้ประชาชน 

1) ปรับปรุงเสียงตามสาย

ภายใน 

     

70,000   

    

100,000            

   รับข่าวสารอย่าง หมู่บ้าน                

    ทั่วถึง                   

159            

 

           

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

5 หมู่ที่ 5  บ้านเสลี่ยงทอง เพื่อให้ประชาชน 

1) ปรับปรุงเสียงตามสาย

ภายใน    

    

100,000      ร้อยละ 60 ของ ประชาชนไดรั้บฟังข่าวสาร กองช่าง 

   รับข่าวสารอย่าง หมู่บ้าน          ผู้ใช้ประโยชน์ ทางราชการ   

    ทั่วถึง             พึงพอใจ     

6 หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด   

1) ปรับปรุงเสียงตามสาย

ภายใน 

     

70,000     

    

100,000          

      หมู่บ้าน                 

7 หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้อย " 

1) ปรับปรุงเสียงตามสาย

ภายใน       

    

100,000    " " " 

      หมู่บ้าน                 

8 หมู่ที่ 9  บ้านโคกอน ุ   

1)  ปรับปรุงเสียงตามสาย

ภายใน     

    

100,000            
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      หมู่บ้าน                 

9 หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินฝน   

1) ปรับปรุงเสียงตามสาย

ภายใน    

    

100,000  

    

100,000          

      หมู่บ้าน                 

10 หมู่ที่ 11  บ้านวงัช้าง   

1.) ปรับปรุงเสียงตามสาย

ภายใน    

    

100,000            

      หมู่บ้าน                 

11 หมู่ที่ 12 บ้านเทพนมิิต " 

1) ขยายเสียงตามสาย (ไร้

สาย)    

    

100,000      " " " 

     

2)  ปรับปรุงเสียงตามสาย

ภายใน    

    

100,000           

      หมู่บ้าน                 

12 หมู่ที่ 13  บ้านโนนจำปา  

1)  ปรับปรุงเสียงตามสาย

ภายใน    

    

100,000           

     ภายในหมู่บ้าน              

      2)  ปรับปรุงหอกระจายข่าว       

    

100,000          

13 หมู่ที่ 14 บา้นโนนเจรญิ  

1.)  ปรับปรุงเสียงตามสาย

ภายใน    

    

100,000           

      หมู่บ้าน                 

160            

            

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

14 หมู่ที่ 15  บ้านประดูซ่ับกาด เพื่อให้ประชาชน 1.)  ปรับปรุงเสียงตามสาย            ร้อยละ 60 ของ ประชาชนไดรั้บฟังข่าวสาร กองช่าง 
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ภายใน 100,000  

    รับข่าวสารอย่าง หมู่บ้าน         ผู้ใช้ประโยชน์ ทางราชการ   

    ทั่วถึง             พึงพอใจ     

15 หมู่ที่ 16  บ้านเก้าสัมพนัธ ์  

1.)  ติดตั้งหอกระจายข่าว

พร้อมอุปกรณ์    

   

200,000            

     คุ้มใหญ่ 2 หอ               

                       

     

2.)  ติดตั้งหอกระจายข่าว

พร้อมอุปกรณ์    

   

200,000            

     คุ้มโชคสมัพันธ์  1  หอ               

                     

16 หมู่ที่ 17 บ้านหนองรัง " 1) ขยายเขตเสียงตามสาย     

    

100,000  

    

100,000    " " " 

     ภายในหมู่บ้าน               

                     

                        

        

       

140,000    

     

1,800,000  

       

500,000          
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            161            

 

          

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยนื 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มคีุณภาพ       

   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัมนาคุณภาพชวีิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็ง     

   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้าน

การเกษตร      

2. ยุทธศาสตร์ด้านงานสง่เสรมิคุณภาพชีวิต  ยุทธศาสตรืที ่5 การส่งเสรมิการอนุรักษ์และใช้พลงังานอย่างมีคุณค่า      

2.1  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน           

            

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

1 โครงการฝึกอาชีพเพิ่มรายได้ เพื่อส่งเสรมิอาชีพ ทั้ง 17 หมู่บ้าน 

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีทางเลือกใน 

กองสวัสดกิาร

ฯ 

    และเพิ่มความเป็น           

ผู้เข้าร่วม

ฝึกอบรม การประกอบอาชีพ   

    อยู่ในการดำรง           มีความพงึพอใจ มากขึน้   

    ชีวติให้ดีขึ้น                   

2 โครงกาพัฒนาศกัยภาพกลุ่มวสิาหกจิ เพื่อฝึกอาชีพและ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือ                          " กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพ กองสวัสดกิาร
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50,000  50,000  50,000  50,000  50,000  ฯ 

  ชุมชนหรือกลุ่มโอท็อป เพิ่มรายไดใ้ห้แก ่ กลุ่มโอท็อป          เพื่มมากขึน้   

    ผู้เข้าอบรม                   

3 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่ม

วิสาหกิจ เพื่อพัฒนาผูน้ำ ผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  ร้อยละ 60 ของ กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพ 

กองสวัสดกิาร

ฯ 

  ชุมชนและผูน้ำองค์กร 

กลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชน ภายในตำบล         ผู้เข้าร่วมพัฒนา เพื่มมากขึน้   

    และผูน้ำองคก์ร           ศักยภาพมีความ     

                  พึงพอใจ     
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด 

 

ผลท่ีคาดว่า 
 

หน่วยงานท่ี 

        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มสตรี 

เพื่อพัฒนา

ศักยภาพ จำนวน 17 หมู่บา้น 

   

250,000  

   

250,000  

   

250,000  

   

250,000  

    

100,000  ร้อยละ 60 ของ กลุ่มเป้าหมายไดรั้บการ 

กองสวัสดกิาร

ฯ 

  และผูน้ำองคก์ร กลุ่มสตรแีละ           

ผู้เข้าร่วม

โครงการ พัฒนาศักยภาพเพื่อการ   

    ผู้นำองค์กร             พึงพอใจ มีคุณภาพชีวติที่ดขีึน้   

5 

โครงการส่งเสรมิพฒันาศักยภาพกลุม่

อาชีพ เพื่อส่งเสรมิและ 

กลุ่มอาชีพในตำบลนายาง

กลัก    

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  มีผู้เข้าร่วม กลุ่มอาชีพมีศกัยภาพ 

กองสวัสดกิาร

ฯ 

    พัฒนาศักยภาพให ้           โครงการร้อยละ มากขึน้และประกอบ   

    กลุ่มอาชีพ           80 อาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ   

                        

แบบ  ผ ๐๒ 
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6 โครงการสวนธรรมนำสุข เพื่อส่งเสรมิให้ม ี

ประชาชนในตำบลนายาง

กลัก    

     

20,000  

     

20,000  

     

20,000  มีผู้เข้าร่วม 

ประชาชนในตำบลนายาง

กลัก 

กองสวัสดกิาร

ฯ 

    กิจกรรมอบรม           โครงการร้อยละ มีความรู้และเข้าใจใจ   

    เกี่ยวกับธรรมมะ           80 หลักธรรมมากขึน้   

    ในชุมชน                 

                        

7 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาทักษะ 

ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลนา

ยางกลัก    

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  มีผู้เข้าร่วม ผู้สูงอายุในชุมชนสามารถ 

กองสวัสดกิาร

ฯ 

    ความรู้ด้านต่างๆ           โครงการร้อยละ ดำรงชีวติอยู่ในสังคมได ้   

    ให้แก่ผู้สูงอายุและ           80 อย่างมีความสขุ ทัง้ทาง   

    

ส่งเสรมิให้

ผู้สูงอายุ             ร่างกายและจิตใจ   

    ในชุมชนมีกิจกรรม                 

    ร่วมกัน                 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

8 

โครงการดูแลสขุภาพผู้ป่วยเรือ้รัง

ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้ป่วยเรือ้รัง 

ผู้ป่วยเรือ้รังผู้สูงอายุ ผู้

พิการ    

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  มีผู้เข้าร่วม ผู้ป่วยเรือ้รังผู้สูงอายุ 

กองสวัสดกิาร

ฯ 

  ผู้พกิารผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ป่วยติดเตียงในตำบลนา         โครงการร้อยละ ผู้พกิาร ผู้ป่วยติดเตียง   
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ยางกลัก 

    ผู้ป่วยติดเตียง           80 มีคุณภาพชีวติที่ดขีึน้   

    ไดรั้บการดูแลด้าน                 

    สุขภาพที่ด ี                 

                     

9 

โครงการธรรมมะในใจเพื่อคนทุกวัยใฝ่

ธรรม เพื่อส่งเสรมิการใช ้

ประชาชนทั่วไป ตำบลนา

ยางกลัก   

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  ร้อยละ 60 ของ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สำนักปลัด 

    ธรรมมะในการ           

ผู้เข้าร่วม

โครงการฯ สามารถใชธ้รรมมะใน   

    ดำรงชีวติ           

พึงพอใจกิจกรร

รมฯ การดำรงชีวติได้อย่าง   

                    มีความสขุ   

10 งานก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อส่งเสรมิการ 1) หมู่ที่ 13 

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  ร้อยละ 60 ของ เยาวชนห่างไกกล กองช่าง 

    เล่นกีฬาและห่าง 2) หมู่ที่ 12 

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  ผู้ใช้บรกิารไดรั้บ ยาสพติด   

    ไกลยาเสพติด 3) หมู่ที่ 16 

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  ความพอใจ     

11 โครงการค้นหาผู้เสพยาเสพติด เพื่อค้นหาผู้เสพยา ภายในตำบล 

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  ร้อยละ 60 ของ เยาวชนห่างไกกล สำนักปลัด 

    เสพติดในเขต             หมู่บ้าน ยาสพติด   

    ตำบลนายางกลัก                   

12 

โครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพ

ติด ให้ความรู้เกี่ยวกับ เยาวชนในตำบล 

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  ร้อยละ 60 ของ เยาวชนห่างไกล สำนักปลัด 

    ภัยยาเสพติด             ผู้อบรมได้รับ ยาเสพติด   
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ความ 

                  รู้เพิ่มมากขึน้     
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

13 

โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายา

เสพติด เพื่อป้องกันและ จำนวน 17 หมู่บา้น 

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีความรู้และ สำนักปลัด 

    แก้ไขปญัหา             ผู้อบรม/บำบัดมี ห่างไกลยาเสพตดิ   

    ยาเสพติด             ความรู้มากขึน้     

14 โครงการจุดเทียนกลางสายฝนต่อต้าน เพื่อให้ความรู้และ เด็กและเยาวชนประชาชน     

     

20,000  

     

20,000  

     

20,000  มีผู้เข้าร่วม ปัญหายาเสพตดิในตำบล 

กองสวัสดกิาร

ฯ 

  ยาเสพติด ป้องกันปญัหา ในตำบลนายางกลกั           โครงการร้อยละ นายางกลักลดลง   

    ยาเสพติดให้กับ             80     

    เด็กและเยาวชน                   

15 โครงการรณรงค์วันยาเสพติดโลก เพื่อให้ความรู้และ ภายในตำบลนายางกลกั     

     

20,000  

     

20,000  

     

20,000  ร้อยละ 60 เด็ก เยาวชน ประชาชน สำนักปลัด 

    กระตุ้นให้เห็นโทษ             ของผู้เข้าร่วม โดยทั่วไปได้รับควมรู้   

    ของยาเสพติด             

กิจกรรม มี

ความรู้ มากขึน้   

                  เพิ่มขึน้     

16 โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบล เพื่อช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบภัย/เหต ุ                     ร้อยละ 60 ประชาชนมีคุณภาพชีวติ สำนักปลัด 
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100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  

  นายางกลัก ประชาชนตาม ในตำบลนายางกลกั           ของผู้ที่ได้รับการ ดีขึน้   

    อำนาจหน้าที ่             ช่วยเหลือพอใจ     

17 

โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏบิัติการร่วมใน

การ เพื่อรวบรวมข้อมูล 

ประชาชนในพื้นที่ตำบลนา

ยางกลัก 

     

30,000  

     

30,000  

     

30,000  

     

30,000  

     

30,000  ร้อยละ 60 ประชาชนมีคุณภาพชีวติ สำนักปลัด 

  ช่วยเหลือประชาชนขององคก์รปกครอง 

ปัญหาความ

ต้องการ และภายในอำเภอเทพสถิต           ของผู้ที่ได้รับการ ดีขึน้   

  ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ของประชาชนมา             ช่วยเหลือพอใจ     

    พิจารณาร่วมกัน                   

    

เพื่อให้ความ

ช่วยเหลือ                   

        
     

1,230,000  

     

1,080,000  

     

1,640,000  

     

1,540,000  

     

1,340,000        

    
          12            12            19            19            19     165           

 

 

          

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยนื 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มคีุณภาพ       

   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัมนาคุณภาพชวีิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็ง     

   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้าน

การเกษตร      

 



 

186 
 

2. ยุทธศาสตร์ด้านงานสง่เสรมิคุณภาพชีวิต  ยุทธศาสตรืที ่5 การส่งเสรมิการอนุรักษ์และใช้พลงังานอย่างมีคุณค่า      

2.2  แผนงานเกษตร           

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

1 

โครงการส่งเสรมิและพัฒนาการเป็น

เกษตรกร เพื่อส่งเสรมิและ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติของ     

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  ร้อยละ 60 ของ กลุ่มเป้าหมายไดม้ีคุณภาพ สำนักปลัด 

  มืออาชีพ สนับสนุนการเป็น 

เกษตรกรในตำบลนายาง

กลัก         กลุ่มเป้าหมาย ชีวติที่ดีขึ้น   

    เกษตรกรมืออาชีพ           สามารถมีความรู้     

                  และอาชีพที่มั่นคง     

2 

โครงการส่งเสรมิและพัฒนาการผลิต

พืช เพื่อส่งเสรมิอาชีพ จำนวน 17 หมู่บา้น 

    

150,000  

    

150,000  

    

150,000  

    

150,000  

    

150,000  ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีทักษะในการ สำนักปลัด 

  เศรษฐกิจมันสำปะหลัง เกษตรกรให้ม ี           เกษตร ประกอบอาชีพ   

    ศักยภาพ                   

3 

โครงการอบรมเทคโนโลยดี้าน

การเกษตร เพื่อให้เกษตรกรม ี จำนวน 17 หมู่บา้น 

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  ร้อยละ 60 ของ เกษตรกรมีต้นทุนใน สำนักปลัด 

  และปศุสัตว ์

ความรู้

หลากหลาย           เกษตรกรไดรั้บ การผลิต   

    เป็นทางเลือก           ความรู้     

    ประกอบอาชีพ                   
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        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

4 

โครงการพัฒนาเสริมสรา้งขีด

ความสามารถ เพื่อให้เกษตรม ี ประชาชนในเขตตำบล 

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  ร้อยละ 60 ของ เกษตรกรมีความรูม้ีทักษะ สำนักปลัด 

  ของเกษตรในการปลูกพืขในชุมชน ความรู้มีทักษะใน นายางกลัก หมู่ที่ 1-17         เกษตรไดรั้บ ในการพัฒนาอาชีพ   

    

การประกอบ

อาชีพ             ความรู้     

5 

โครงการส่งเสรมิการใชปุ้๋ยเพื่อลด

ต้นทุน เพื่อเผยแพร่ความ ประชาชนในเขตตำบล 

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  ร้อยละ 60 ของ ตัวแทนเกษตรสามารถ สำนักปลัด 

  การผลิต รู้เกี่ยวกับการลด นายางกลัก หมู่ที่ 1-17         ของผู้ร่วมอบรม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ   

    ต้นทุนการผลิต           มีความรู้เพิ่มขึน้ การลดทุนได ้   

    ด้านการเกษตร                   

6 โครงการกองทุนปุ๋ยสั่งตัดตำบล เพื่อลดต้นทุนการ สมาชิกกองทุนน/ตัวแทน 

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  ร้อยละ 60 ของ เพิ่มผลผลต ลดต้นทุน สำนักปลัด 

  นายางกลัก ใชปุ้๋ยเคมีเพิ่มผล เกษตรตตำบลนายางกลัก         สมาชิกลดต้นทุน     

    ผลิตให้กับ           การใชปุ้๋ยเคมีได้     

    เกษตรก                   

7 

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาการ

เกษตร เพื่อส่งเสรมิอาชีพ จำนวน 17 หมู่บา้น 

    

120,000  

    

120,000  

    

120,000  

    

120,000  

    

120,000  ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีทักษะในการ สำนักปลัด 

  คามแนวทฤษฎีใหม ่ เกษตรให้ม ี           ประชาชนมีความ ประกอบอาชีพ   

    ศักยภาพ             รู้เพิ่ม     

8 โครงการส่งเสรมิการเรียนรู้หมู่บ้าน เพื่อให้ชุมชนม ี จำนวน 17 หมู่บา้น 

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  ร้อยละ 60 ของ ประชาชนรู้จักการ สำนักปลัด 

  เศรษฐกิจพอเพียง ความประหยัดและ           เกษตรที่พึงพอใจ ประหยัด   

    มีความพอเพียง                   

9 โครงการปลูกหญ้าแฝกตาม เพื่ออนุรักษ์ดิน ภายในตำบลนายางกลกั                          ร้อยละ 60  ป้องกันการพังทลาย สำนักปลัด 
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พระราชดำริ 20,000  20,000  20,000  20,000  20,000  

    และน้ำ             การพังของดิน หน้าดิน   

        

   

740,000  

   

740,000  

   

840,000  

   

840,000  

   

840,000        

    

            

8  

            

8  

            

9  

            

9  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยนื 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มคีุณภาพ       

   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัมนาคุณภาพชวีิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็ง     

   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้าน

การเกษตร      

  
ยุทธศาสตรืที ่5 การส่งเสรมิการอนุรักษ์และใช้พลงังานอย่างมีคุณค่า      

2. ยุทธศาสตร์ด้านงานสง่เสรมิคุณภาพชีวิต           

2.3  แผนงานสงัคมสงเคราะห ์           

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

1 โครงการส่งเสรมิคุณภาพชีวติเดก็และ 

เพื่อพัฒนา

คุณภาพ เด็กและผูด้้อยโอกาสภายใน 

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  ร้อยละ 60 ของ เด็กและผูด้้อยโอกาส 

กองสวัสดกิาร

ฯ 

  ผู้ด้อยโอกาส ชีวติเด็กและผูด้้อย ตำบลนายางกลัก         เด็กและผูด้้อย ไดรั้บลการส่งเสรมิด้าน   
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    โอกาสให้ดีย่ิงขึน้           

โอกาสที่ได้รับ

การ คุณภาพชีวติ   

               

ส่งเสรมิมี

คุณภาพ     

                  ชีวติที่ดีย่ิงขึน้     

2 

โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

ผู้ด้อยโอกาส เพื่อเป็นการช่วย ผู้ด้อยโอกาส ผูย้ากไร้ผู้ไร้ 

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  ร้อยละ 60 ของ สรา้งความเป็นอยู่ที่ดีขึน 

กองสวัสดกิาร

ฯ 

  ผู้ยากไร้ที่อยู่อาศัย เหลือบุคคลดงั ที่อยู่อาศัย ภายในตำบล         ผู้ที่ได้รับการช่วย ให้กับกลุม่บุคคล   

    กล่าวให้มคีุณภาพ           เหลือพงึพอใจ ดังกล่าว   

    ชีวติที่ดีย่ิงขึน้                   

3 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล เพื่อสนับสนุน กองทุนสวัสดิการชุมชน 

   

300,000  

   

400,000  

   

200,000  

   

200,000  

   

200,000  อัตราส่วน 1:1:1 กองทุนเข้มแข็ง สำนักปลัด 

  นายางกลัก กองทุนสวัสด ิ ตำบลนายางกลัก               

    การชุมชน                   

168                       

            

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

4 โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวติ เพื่อยกระดับ ผู้พกิารภายในตำบล 

     

20,000  

     

20,000  

     

20,000  

     

20,000  

     

20,000  มีผู้เข้าร่วม กลุ่มเป้าหมายมคีุณภาพ 

กองสวัสดกิาร

ฯ 

  ผู้พกิาร คุณภาพชีวติของ           โครงการร้อยละ ชีวติเป็นที่ยอมรับของ   

    ผู้พกิารให้มี           80 สังคม   

    คุณภาพเป็นที ่                 

    ยอมรับของสังคม                   
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5 

โครงการส่งเสรมิพฒันาศักยภาพผู้

พิการ 

เพื่อพัฒนา

ศักยภาพ ผู้พกิารในตำบลนายางกลัก     

     

30,000  

     

30,000  

     

30,000  มีผู้เข้าร่วม ผู้พกิารมีศักยภาพดำรง 

กองสวัสดกิาร

ฯ 

    ให้กับผูพ้ิการ           โครงการร้อยละ ชีวติอย่างมีคุณภาพ   

                  80     

6 โครงการส่งเสรมิกิจกรรมศูนย์พัฒนา เพื่อสรา้งความ จำนวน 17 หมู่บา้น 

     

20,000  

     

20,000  

     

20,000  

     

20,000  

     

20,000  ร้อยละ 60 ของ ลดปัญหาความขัดแย้ง " 

  ครอบครัว สัมพันธ์ที่ดีใน           ผู้ร่วมกิจกรรม รุนแรงในครอบครัว   

    ครอบครัวมากขึน้             พึงพอใจ     

7 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 

เพื่อพัฒนา

ศักยภาพ ผู้สูงอายุภายในตำบล 

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  มีผู้เข้าร่วม กลุ่มเป้าหมายสามารถ " 

    

ของผู้สูงอายุใน

การ           โครงการร้อยละ ใชช้ีวติและจำวันได้อย่าง   

    ใชช้ีวติประจำวัน           80 มีประสิทธิภาพ   

    อย่างมีประ                 

    สิทธิภาพ                   

8 โครงการสานกิจกรรมผูสู้งวัยสายใยรัก เพื่อส่งเสรมิให้ผู้ 

ผู้สูงอายุและคนใน

ครอบครัว     

     

30,000  

     

30,000  

     

30,000  มีผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้สูงอายุ 

กองสวัสดกิาร

ฯ 

  ครอบครัว สูงอายุและคนใน ภายในตำบลนายางกลกั           โครงการร้อยละ ใชก้ิจกรรมสานสายใยรัก   

    ครอบครัวได้มี             80 เพื่อสรา้งความรัก   

    โอกาสทำกิจกรรม               ความสามคัคีในครอบครัว   

    ร่วมกัน                   

169            

            

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 
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        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

9 

เงินเบี้ยยังชีพคนชรา พกิารและโรค

เอดส์ เพื่อเป็นการช่วย ประชาชนภายในตำบล 
   

15,000,000  

   

15,000,000  

   

15,000,000  

   

15,000,000  

   

15,000,000  ผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้รับเบี้ยยังชีพมีคุณภาพ 

กองสวัสดกิาร

ฯ 

    เหลือยกระดับ นายางกลัก           ร้อยละ 60 พอใจ ชีวติที่ดีขึ้น   

    คุณภาพชีวติ             ในการให้บริการ     

10 

โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม

อำนาจ เพื่อดำเนินการ ประชาชนภายในตำบล 

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  ประชาชนที่ไดรั้บ ประชาชนมีคุณภาพที่ด ี

กองสวัสดกิาร

ฯ 

  หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

สนับสนุน

ช่วยเหลือ             การช่วยเหลือ ขึน้   

  ด้านส่งเสรมิพฒันาคุณภาพชีวติ ประชาชน             ร้อยละ 60 พอใจ     

  

      
   

15,590,000  

   

15,690,000  

   

15,550,000  

   

15,550,000  

   

15,550,000        

 

   

            

8  
                

8            10            10            10     
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

            

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยนื 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มคีุณภาพ       

   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัมนาคุณภาพชวีิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็ง     

   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้าน

การเกษตร      

2. ยุทธศาสตร์ด้านงานสง่เสรมิคุณภาพชีวิต  ยุทธศาสตรืที ่5 การส่งเสรมิการอนุรักษ์และใช้พลงังานอย่างมีคุณค่า      

2.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ          

            

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

1 โครงการแขง่ขันกีฬาเยาวชนตำบล เพื่อส่งเสรมิการ จำนวน 17 หมู่บา้น 

   

200,000  

   

450,000  

   

400,000  

   

400,000  

   

400,000  ร้อยละ 60 ของ เยาวชนมีร่างการ 

กองการศึกษา

ฯ 

  นายางกลัก เล่นกีฬา             ผู้ร่วมกิจกรรม แข็งแรง   

2 โครงการแขง่ขันกีฬาอปท. เพื่อส่งเสรมิการ 

ประชาชนในตำบลนายาง

กลัก 

     

50,000  

    

100,000  

   

500,000  

    

100,000  

    

100,000  ร้อยละ 60 ของ พนักงานร่างการแขง็แรง " 

แบบ  ผ ๐๒ 
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  (นายางกลักเกมส์) เล่นกีฬา             ผู้ร่วมกิจกรรม     

3 โครงการแขง่ขันกีฬายุวชนตำบล เพื่อส่งเสรมิการ ยุวชนภายในตำบล 

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  ร้อยละ 60 ของ ยุวชนมีร่างการแขง็แรง " 

  นายางกลัก เล่นกีฬาของยุวชน             ผู้ร่วมกิจกรรม     

        

   

300,000  

   

600,000  

   

950,000  

   

550,000  

   

550,000        

    

            

3  

            

3  

            

3  

            

3  

            

3     
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

            

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยนื 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มคีุณภาพ       

   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัมนาคุณภาพชวีิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็ง     

   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้าน

การเกษตร      

2. ยุทธศาสตร์ด้านงานสง่เสรมิคุณภาพชีวิต  ยุทธศาสตรืที ่5 การส่งเสรมิการอนุรักษ์และใช้พลงังานอย่างมีคุณค่า      

2.5  แผนงานการศึกษา           

แบบ  ผ ๐๒ 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

1 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น เพื่อให้เด็กมีสถาน 1) เคร่ืองเล่นสนาม 

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  ร้อยละ 60 ของ เด็กมีสนามเด็กเล่นเพื่อ 

กองการศึกษา

ฯ 

    ที่เรียนรู้และเพื่อ             จำนวนเด็กม ี พัฒนาการ   

    พัฒนาการสมวัย             พัฒนาดีขึ้น     

2 โครงการจัดหาเคร่ืองอุปกรณ์การเรียน เพื่อให้มีการเรียน 1) จำนวน 2 ศูนย์ 

    

100,000  

   

450,000  

   

480,000  

   

500,000  

   

520,000  ร้อยละ 60 ของ " " 

  

และสื่อการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเดก็

เล็ก รู้และส่งเสรมิการ             จำนวนเด็กม ี     

    พัฒนาการ             พัฒนาดีขึ้น    

3 

โครงการแขง่ขันกีฬาของเด็กก่อนวัย

เรียน เพื่อให้เด็กมีร่าง จำนวน 1 คร้ัง/ป ี

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  ร้อยละ 60 ของ เด็กมีร่างการแขง็แรง   

  สังกัด อบต. กายที่แขง็แรง             จำนวนเด็กม ี     

                  ร่างกายแขง็แรง     

                  ดีขึน้     

            172           

 

 

          

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

4 โครงการวันเด็กแหง่ชาติ เพื่อสนับสนุน จำนวน 1 คร้ัง/ป ี

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  ร้อยละ 60 ของ เด็กไดเ้รียนรู้กิจกรรม 

กองการศึกษา

ฯ 

    กิจกรรมวันเด็ก             จำนวนเด็กได ้     
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    แห่งชาต ิ             เรียนรู้กิจกรรม     

5 โครงการวันลอยกระทง เพื่อสนับสนุน จำนวน 1 คร้ัง/ป ี

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  ร้อยละ 60 ของ " 

กองการศึกษา

ฯ 

    กิจกรรมวัน             จำนวนเด็กได ้     

    ลอยกระทง             เรียนรู้กิจกรรม     

6 โครงการเสรมิสร้างการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้ได้เรียนรู้ จำนวน 6 กิจกรรม 

     

30,000  

     

30,000  

   

200,000  

   

200,000  

   

200,000  ร้อยละ 60 ของ เด็กมีพัฒนาการที่ด ี

กองการศึกษา

ฯ 

  ของเด็ก กิจกรรมต่างๆ             จำนวนเด็กม ี     

    สมวัย             พัฒนาดีขึ้น     

7 

โครการจัดซือ้ชุดกันเปื้อนถุงนอน

สำหรับ เพื่อให้มีเคร่ืองใช ้ จำนวน 2 ศูนย์ 

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  ร้อยละ 100 เด็ก เด็กมีเคร่ืองใชอ้ย่าง 

กองการศึกษา

ฯ 

  เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กับเด็ก             มีอุปกรณ์ใชอ้ย่าง เหมาะสม   

                  เหมาะสม     

8 โครงการส่งเสรมิกิจกรรมสภาเดก็และ เพื่อส่งเสรมิ จำนวน 17 หมู่บา้น 

     

20,000  

     

20,000  

     

20,000  

     

20,000  

     

20,000  ร้อยละ 60 ของ เด็กและเยาวชนได้จัด 

กองสวัสดกิาร

ฯ 

  เยาวชน กิจกรรมของเดก็             

เด็กที่ร้วม

กิจกรรม กิจกรรม   

    และเยาวชน             

เกิดความพึง

พอใจ     

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิาร 

เพื่อให้เด็กมี

อาหาร จำนวน 2 ศูนย์ 
     

1,500,000  

     

1,500,000  

     

1,500,000  

     

1,500,000  

     

1,500,000  ร้อยละ 100 เด็ก เด็กไดรั้บอาหารกลางวัน 

กองการศึกษา

ฯ 

  สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ กลางวันอย่าง             ไดรั้บการจัดสรร     

    เพียงพอและถกู             อาหาร     

    หลักโภชนาการ                   
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            173           

 

 

          

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

10 อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนใน เด็กไดรั้บอาหาร จำนวน 9 โรงเรียน 
    

7,000,000  

    

7,200,000  

    

7,400,000  

    

7,600,000  

    

8,000,000  ร้อยละ 100 เด็ก เด็กไดรั้บอาหารกลางวัน " 

  สังกัด สพฐ.เขตตำบลนายางกลกั กลางวันเพียงพอ             ไดรั้บการจัดสรร     

    และถกูหลกั             อาหาร     

    โภชนาการ                   

11 

โครงการสนับสนุนอาหารเสรมิ(นม)

ให้กับ เด็กไดรั้บอาหาร จำนวน 2 ศูนย์ 
    

3,800,000  

    

3,800,000  

    

3,800,000  

    

3,800,000  

    

3,800,000  ร้อยละ 100 เด็ก เด็กไดรั้บอาหารเสรมิ " 

  

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็และโรงเรียนใน

สังกัด เสรมิ (นม) และจำนวน 9 โรงเรียน           ไดรั้บการจัดสรร (นม)   

  สพฐ.เขตตำบลนายางกลัก               (นม)     

12 

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร

เรียน เพือให้มีอาคาร 1) อาคารเรียน 

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  ร้อยละ 60 ของ เด็กมีอาคารเรียนที่ กองช่าง 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ในสังกดั อบต. เรียนที่เหมาะสม             เด็กเกิดความ เหมาะสม   

    และปลอดภัย             พึงพอใจ     

13 โครงการร้ัวศูนย์เด็กเล็กศูนย์บ้านห้วย เพื่อให้เด็กม ี จำนวน 1 แห่ง 

   

300,000          " เด็กมีสถานที่เรียนรู้ " 

  หินฝน สถานีท่เรียนรู้                   

    ต่างๆ                   

14 โครงการปรับปรุงโรงอาหารของศนูย์ เพื่อให้เด็กมีสถาน จำนวน 1 แห่ง 

    

100,000  

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  " เด็กไดรั้บอาหารที่สะอาด " 
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  พัฒนาเด็กเลก็ ที่ประกอบอาหาร                   

    ที่สะอาดถูก                   

    สุขลักษณะ                   

15 

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องน้ำ

ภายใน เพื่อปรับปรุงห้อง จำนวน 2 แหง่ 

    

100,000  

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  " มีห้องน้ำที่ถูกสุขลกัษณะ " 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

น้ำให้ได้

สุขลักษณะ               และอนามัย   

    และอนามัย                   

            174           

 

 

          

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

16 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณ เพื่อสรา้งสภาพ จำนวน 2 แหง่ 

    

100,000  

    

100,000  

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  " มีสภาพแวดล้อมที่สวย 

กองการศึกษา

ฯ 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ แวดล้อมภายใน               งาม และกระตุ้นการ   

    

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก               เรียนรู้ของเด็ก   

17 โครงการส่งเสรมิการคัดแยกขยะ เพื่อปลูกฝัง จำนวน 3 แหง่ 

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  " เด็กไดเ้รียนรู้และได้รับ " 

    อุปนิสัยที่ดีรักสิ่ง               การปลูกฝังอุปนิสัยที่ด ี   

    แวดล้อมใหก้ับเดก็                   

18 

โครงการส่งเสรมิการดำนเนินชีวิตตาม

แนว เพื่อสรา้งแรงจูงใจ จำนวน 3 แหง่ 

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  " เด็กไดเ้รียนรู้และรู้จัก " 

  พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ให้เด็กๆ รู้จักประ               ประหยัด   
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  (ออมวันละนิด) หยัด ละอดออม                   

19 โครงการส่งเสรมิศิลปะการเคลื่อนไหว เพื่อเป็นการเสรมิ จำนวน 3 แหง่ 

     

30,000  

     

30,000  

     

30,000  

     

30,000  

     

30,000  " เด็กไดเ้รียนรู้และ " 

  ดนตรีพัฒนาสุขภาพร่างกาย สรา้งพัฒนาการ               พัฒนาการสมวัย   

    ด้านต่างๆ ของเด็ก                   

    ให้สมบูรณ์                   

20 

โครงการรถรับส่งนักเรียนเด็กเล็กผู้

ยากไร้ เพื่อเป็นการส่ง จำนวน 3 สาย 

   

360,000  

   

360,000  

   

500,000  

   

500,000  

   

500,000  ร้อยละ 60 ของ เด็กไดรั้บโอกาสในการ " 

  และด้อยโอกาส เสรมิให้เด็กไดรั้บ             ผู้ปกครองพอใจ เรียนเพิ่มมากขึน้   

    โอกาสทางการ                   

    ศึกษาเพิ่มมากขึน้                   

21 

โครงการค่ายคุณธรรมจรยิธรรม 

เยาวชน เพื่อส่งเสรมิ เด็กและเยาวชนประชาชน     

   

200,000  

   

200,000  

   

200,000  กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้ายหมายมีความรู้   

  ตำบลนายางกลัก 

คุณธรรม

จริยธรรม ตำบลนายางกลัก           ร้อยละ 60 คุณธรรมจรยิธรรม   

                  พึงพอใจ     

            175           

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

22 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิาร

สถาน เพื่อให้เด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ป ี   

    

48,000  

    

52,800  

    

58,080  

    

67,200  ร้อยละ 80 เด็กปฐมวัยได้รับ 

กองการศึกษา

ฯ 

  ศึกษา - ค่าหนงัสือ อายุ 3-5 ป ี ของศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก           
ของ

คณะกรรมการ หนังสือเรียน   

    ในศูนย์พัฒนา  -ปี 2562 จำนวน เด็ก 240           สถานศึกษาพึง     
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คน พอใจ 

    เด็กเล็กไดรั้บการ 

 -ปี 2563 คาดการณ์

เพิ่มขึน้           ในคุณภาพหนังสอื     

    จัดสรรค่าหนังสือ ร้อยละ 10                 

    เรียน 200 บาท/ปี 

 -ปี 2564 คาดการณ์

เพิ่มขึน้                 

      ร้อยละ 10                 

23 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

บรหิาร เพื่อให้เด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ป ี   

    

48,000  

    

52,800  

    

58,080  

    

67,200  ร้อยละ 80 เด็กปฐมวัยได้รับ 

กองการศึกษา

ฯ 

  สถานศึกษา-ค่าอปุกรณ์การเรียน อายุ 3-5 ป ี ของศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก           

ของ

คณะกรรมการ อุปกรณ์การเรียนรู้   

    ไดรั้บการจัดสรร 

 -ปี 2562 จำนวน เด็ก 240 

คน           
สถานศึกษาพึง

พอใจ     

    ค่าอุปกรณ์การ 

 -ปี 2563 คาดการณ์

เพิ่มขึน้           

ในคุณภาพ

อุปกรณ์     

    เรียน 200 บาท/ปี ร้อยละ 10           การเรียนรู้     

      

 -ปี 2564 คาดการณ์

เพิ่มขึน้                 

      ร้อยละ 10                 

24 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

บรหิาร เพื่อให้เด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ป ี   

     

72,000  

     

79,200  

     

87,120  

     

93,600  ร้อยละ 80 เด็กปฐมวัยได้รับ 

กองการศึกษา

ฯ 

  สถานศึกษา -ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน อายุ 3-5 ป ี ของศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก           

ของ

คณะกรรมการ เคร่ืองแบบนักเรียน   

    ไดรั้บการจัดสรร 

 -ปี 2562 จำนวน เด็ก 240 

คน           

สถานศึกษาพึง

พอใจ     

    ค่าอุปกรณ์การ  -ปี 2563 คาดการณ์           ในคุณภาพ     
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เพิ่มขึน้ เครื่องแบบ 

    เรียน 300 บาท/ปี ร้อยละ 10           นักเรียน     

      

 -ปี 2564 คาดการณ์

เพิ่มขึน้                 

      ร้อยละ 10               
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

25 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิาร เพื่อให้เด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ป ี   

    

103,200  

    

113,520  

    

124,872  

    

134,160  ร้อยละ 80 เด็กปฐมวัยได้รับ 

กองการศึกษา

ฯ 

  สถานศึกษา -ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน อายุ 3-5 ป ี ของศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก           

ของ

คณะกรรมการ กิจกรรมการพัฒ   

    ในศูนย์พัฒนา 

 -ปี 2562 จำนวน เด็ก 240 

คน           

สถานศึกษาพึง

พอใจ ผู้เรียน   

    เด็กเล็กไดรั้บการ 

 -ปี 2563 คาดการณ์

เพิ่มขึน้           ในกิจกรรมพัฒนา     

    จัดสรรค่ากิจกรรม ร้อยละ 10           ผู้เรียน     

    พัฒนาผูเ้รียน 

 -ปี 2564 คาดการณ์

เพิ่มขึน้                 

    อัตราคนละ 430 ร้อยละ 10                 

    บาท/ปี                   

        

   

14,040,000  

   

14,461,200  

   

14,978,320  

   

15,208,152  

   

15,682,160        
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

            

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยนื 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มคีุณภาพ       

   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัมนาคุณภาพชวีิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็ง     

   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้าน

การเกษตร      

แบบ  ผ ๐๒ 
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2. ยุทธศาสตร์ด้านงานสง่เสรมิคุณภาพชีวิต  ยุทธศาสตรืที ่5 การส่งเสรมิการอนุรักษ์และใช้พลงังานอย่างมีคุณค่า      

2.6  แผนงานสาธารณสุข           

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

1 โครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสรมิสุขภาพ เพื่อให้การบรกิาร หมู่ที่ 4,7,9 

     

50,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  ร้อยละ 60 ของ มีสถานที่บริการ 

กอง

สาธารณสุขฯ 

  ชุมชน ด้านสาธารณสุข             ผู้ใช้บรกิาร ประชาชน กองช่าง 

    ทั่วถึง                   

2 โครงการตรวจคัดกรองสขุภาพ เพื่อตรวจสุขภาพ 1 คร้ัง/ปี/คน 

   

200,000  

   

200,000  

   

200,000  

   

200,000  

   

200,000   "  ประชาชนไดรั้บการตรวจ 

กอง

สาธารณสุขฯ 

    ประชาชน               สุขภาพ   

3 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย เพื่อป้องกันและ 

สุนัข/แมวทีม่ีเจ้าของและไม่

ม ี   

   

200,000  

   

200,000  

   

200,000  

   

200,000   "  สัตว์ปลอดโรค " 

  จากโรคพิษสุนัขบ้า ควบคุมโรค เจ้าของทีข่ึน้ทะเบียนไวแ้ล้ว             คนปลอดภัย   

    พิษสุนัขบ้า                   

4 โครงการณรงค์ป้องกันโรค ประชาสัมพันธ ์ จำนวน 1 คร้ัง 

     

30,000  

     

30,000  

     

30,000  

     

30,000  

     

30,000  " ประชาชนมีสุขภาพที ่ " 

    การป้องกันโรค               แข็งแรง   
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

5 อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ เพื่อพัฒนาระบบ จำนวน 17 หมู่บา้น                ร้อยละ 60 ของ อสม.สามารถพัฒนา " 
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340,000  340,000  340,000  340,000  340,000  

  งานสาธารณะสุขตำบลนายางกลัก บรหิารจัดการ             หมู่บ้าน บรหิารสาธารณสุข   

    สาธารณสุข                   

6 โครงการเผ้าระวังโรคติดต่อในเด็ก เพื่อป้องกันโรค จำนวน 17 หมู่บา้น 

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  ร้อยละ 60 ของ ไดรั้บความรู้และวิธ ี " 

    ติดต่อในเด็ก             ผู้เข้าร่วมฯ ป้องกันโรค   

7 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน

ด้าน เพื่อพัฒนา ผู้นำชุมชนด้าน 

   

500,000  

   

500,000  

   

500,000  

   

500,000  

   

500,000  ร้อยละ 60 ของ อสม.มีความรู้ความ " 

  สุขภาพ บุคลกรให้มคีวามรู้ สุขภาพภายในตำบล           

ผู้เข้าร่วม

โครงการ สามารถด้านการให้   

                    บรกิาร   

8 โครงการชุมชนสะอาดปราศจากโรคภัย เพื่อสุขภาพและ จำนวน 17 หมู่บา้น 

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีสุขภาพชีวติ " 

    การป้องกันโรค             ผู้ใช้บรกิาร ที่ดีขึน้   

9 โครงการรู้ทันโรคติดต่อตามฤดกูาล เพื่อให้ความรู้แก ่ จำนวน 17 หมู่บา้น 

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  " ผู้นำชุมชนและ อสม. " 

    ผุ้นำชุมชน และ               มีความรู้   

    อสม.                   

10 โครงการประชาสัมพันธง์านด้าน เผยแพร่ควมรู้ จำนวน 17 หมู่บา้น 

     

30,000  

     

30,000  

     

30,000  

     

30,000  

     

30,000  " ประชาชนไดรั้บความรู้ " 

  สาธารณสุข ต่างๆ ให้ประชาชน                   

    ไดท้ราบ                   

11 

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ใชใ้น

การ เพื่อตรวจสอบ จำนวน 17 หมู่บา้น 

     

30,000  

     

30,000  

     

30,000  

     

30,000  

     

30,000  " " " 

  อุปโภค บรโิภค คุณภาพน้ำ                   
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

12 โครงการเฝ้าระวังควบคุม ป้องกันโรค เพื่อสุขภาพและ พืน้ที่ตำบลนายางกลัก   

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  ร้อยละ 80 ประชาชนมีความปลอดภัย 

กอง

สาธารณสุข 

  ไข้เลือดออก ป้องกันโรค             ประชาชนในพื้นที่ จากโรคไข้เลือดออก   

    ไข้เลือดออก             โรคไข้เลือดออก     

                  ลดลง     

13 

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน

ระดับ เพื่อส่งเสรมิกอง สปสช.ตำบลนายางกลกั 

   

200,000  

   

200,000  

   

200,000  

   

200,000  

   

200,000  ร้อยละ 100 สะดวกรวดเร็ว " 

  ท้องถิ่น ทุนหลักประกัน                   

    สุขภาพ                   

14 โครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ เพื่อบรมให้ความรุ ้

นักเรียนและประชาชนใน

พืน้ที ่   

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  ร้อยล่ะ 80 อัตราการจมน้ำของเดก็ " 

    เด็กป้องกันการ             ของผู้เข้าร่วม ในพื้นที่ลดลง   

    จมน้ำ             การอบรมได้นำ     

                  ความรู้สามารถ     

                  ช่วยเหลือผู้อื่นได้     

15 

โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม

อำนาจ เพื่อดำเนินการ 

ประชาชนภายในตำบลนา

ยางกลัก 

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  ร้อยละ 60 ประชาชนมีความปลอดภัย " 
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  หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สนับสนุนให้มกีาร             ของประชาชนที ่ เมื่อเกิดโรคติดต่อ   

  ด้านการป้องกนัและควบคุมโรคติดตอ่ ป้องกันและควบ             ร่วมกิจกรรม     

    โรคติดต่อ             พอใจ     

        

     

1,550,000  

    

2,030,000  

    

2,030,000  

     

1,690,000  

    

2,030,000        

    
          12            15            15            15            15     
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

            

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวติและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เขม้แข็ง      
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม

และการรักาความสงบเรียบรอ้ย           

3.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป           

            

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

แบบ  ผ ๐๒ 
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        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

1 โครงการเลือกตัง้ เพื่อส่งเสรมิระ การเลือกตั้งของอบต. 

    

100,000  

   

500,000  

   

500,000  

   

500,000  

   

500,000  ร้อยละ 60 ของ มีการเลือกตัง้ตามระบอบ สำนักปลัด 

    บอบประชาธิปไตย ครบวาระ การเลือกตั้งซ่อม           ประชาชนไดม้ี ประชาธิปไตย   

                  ส่วนร่วม     

2 

โครงการอบรมกฎหมายเบือ้งต้นของ

ชุมชน เพื่ออบรมให้ความ จำนวน 17 หมู่บา้น 

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีความรู้เกี่ยว " 

    รู้กับประชาชนใน             ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กับกฎหมาย   

    พืน้ที่ในด้าน             ไดรั้บความรู้     

    กฎหมายเบือ้งต้น             เพิ่มขึน้     

3 

โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้าง

พลเมือง เพื่อให้มีความเข้า ประชาชนในตำบล 

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  ร้อยละ 60 ของ " " 

  ในระบอบประชาธิปไตย ใจการปกครอง             ผู้เข้าร่วมกิจกรรม     

    ในระบอบ             ไดรั้บความรู้     

    ประชาธิปไตย             เพิ่มขึน้     

             181           

 

            

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

4 โครงการส่งเสรมิประชาธิปไตยในชุมชน เพื่อให้ประชาชนม ี จำนวน 17 หมู่บา้น 

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีความเข้าใจ " 

    ความเข้าใจตาม             จำนวนประชากร ในระบอบประชาธิปไตย   

    ระบอบประชา             มีสิทธิเลือกตั้งได ้     
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    ธิปไตย             รับความรู้เพิ่มขึน้     

5 

โครงการประชาสัมพันธ์ผลการ

ดำเนินงาน เพื่อเผยแพร่ข่าว 1) ประชาสัมพันธ ์

     

60,000  

     

60,000  

     

60,000  

     

60,000  

     

60,000  ร้อยละ 60 ของ ประชาชนไดรั้บข้อมูล 

สำนักงาน

ปลัด 

  ของ อบต.นายางกลัก สารผลการดำเนิน 2) สื่อสิ่งพิมพ ์

     

20,000  

     

20,000  

     

20,000  

     

20,000  

     

20,000  ประชาชนไดรั้บ ข่าวสาร   

    งานของ อบต.             ข่าวสารเพิ่ม     

    นายางกลัก             มากขึน้     

6 

โครงการประชุมประชาคมแผนพัมนา

ท้องถิ่น เพื่อส่งเสรมิการม ี จำนวน 17 หมู่บา้น 

     

30,000  

     

30,000  

     

30,000  

     

30,000  

     

30,000  ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีส่วนร่วม " 

    ส่วนร่วมของ             ของประชาชนม ี ภาคประชาชน   

    ประชาชน             ส่วนร่วม     

7 โครงการประเมินความพึงพอใจการ เพื่อให้ทราบผล ผู้รับบริการจากอบต. 

     

20,000  

     

20,000  

     

20,000  

     

20,000  

   

200,000  ร้อยละ 60 ของ ทราบถึงผลการปฏบิัต ิ " 

  ปฏิบัติงานของ อบต. การปฏิบัติงาน             ผู้รับบริการ งาน   

8 โครงการเพิ่มพูนรายไดก้ารจัดเก็บภาษี เพื่อเพิ่มพูนรายได้ ทุกหมูบ่้าน 

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  ลูกหนีล้ดลง มีรายไดเ้พิ่มขึน้ กองคลงั 

                  ร้อยละ 50     

9 โครงการบำบัดทกุข์บำรุงสุข 

เพื่อเป็นการ

บรกิาร ภายในตำบลฯ 

     

30,000  

     

30,000  

     

30,000  

     

30,000  

     

30,000  ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสามารถเขา้ถึง สำนักปลัด 

    ประชาชนแบบ             ผู้ร่วมกิจกรรม บรกิารและแก้ไขปัญหา   

    มีส่วนร่วม             ไดม้ีส่วนร่มและ ของประชาชนไดอ้ย่าง   

                  ตอบสนองความ รวดเร็ว   

                  

ต้องการและ

บรกิาร     
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        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

10 โครงการ อบต.สัญจร 

เพื่อพบปะ

ประชาชน ภายในตำบลฯ 

     

30,000  

     

30,000  

     

30,000  

     

30,000  

     

30,000  ร้อยละ 60 ของ รับทราบปัญหาโดยตรง " 

    รับทราบปัญหา             ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากประชาชน   

    โดยตรง             ไดม้ีส่วนร่วม     

11 

โครงการเฉลิมพระเกียรติฯและงานรฐั

พิธ ี เพื่อแสดงความ 1) วันเฉลมิพระชนมพรรษา   

   

300,000  

   

300,000  

   

300,000  

   

300,000  ร้อยละ 60 ของ ประชาชนเกิดความ สำนักปลัด 

    จงรักภักดีต่อ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการ

ที่ 10           

ผู้ร่วมงานพึง

พอใจ สามัคค ี

กองการศึกษา

ฯ 

    สถาบันฯ 2) วันเฉลิมพระชนมพรรษา   

   

200,000  

   

200,000  

   

200,000  

   

200,000  ในการร่วม     

      

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระ

บรมราชินี           แสดงออกถึง     

                  ความจงรักภักด ี     

12 โครงการอบรมจรยิธรรมคุณธรรมของ เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้บริหารพนักงาน ลูกจ้าง 

     

30,000  

     

30,000  

     

30,000  

     

30,000  

     

30,000  ร้อยละ 60 ของ มีคุณธรรมจรยิธรรม สำนักปลัด 

  ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานม ี จำนวน 100 คน           ผู้เข้าร่วมกิจกรรม     

    

คุณธรรม

จริยธรรม             ไดรั้บความรู้     

13 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหารสมาชกิ เพื่อพัฒนา ผู้บริหารพนักงาน ลูกจ้าง 

   

400,000  

   

400,000  

   

400,000  

   

400,000  

   

400,000  " มีประสิทธิภาพในงาน " 

  อบต. ผู้นำองค์กร พนักงานลกูจ้าง ศักยภาพฯ จำนวน 100 คน             มากขึน้ นำความรู้มา   

                    พัฒนาท้องถิน่   
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15 โครงการให้ความรู้สถานประกอบการ เพื่อให้ความรู้กับ จำนวน 17 หมู่บา้น 

     

30,000  

     

30,000  

     

30,000  

     

30,000  

     

30,000  ร้อยละ 60 ผู้ประกอบการ กองคลงั 

  เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตกิจการที่เปน็ ประชาชนและผู ้               ประชาชน มีความรู้   

  อันตรายต่อสุขภาพ/เกี่ยวกับอาคาร/ ประกอบการเพื่อ               เพิ่มขึน้   

  ทะเบียนพาณชิย์ เพิ่มพูนรายได ้                   

16 โครงการอบรมการขับเคลื่อนภารกิจ เพื่อให้ชุมชน ภายในตำบลฯ 

     

30,000  

     

30,000  

     

30,000  

     

30,000  

     

30,000      สำนักปลัด 

  ศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ศยช.) ความรู้ความเข้าใจ                   

    ในการดำเนิน                   

    กิจกรรม                   

        

     

1,030,000  

     

1,930,000  

     

1,930,000  

     

1,930,000  

     

1,930,000        
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวติและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เขม้แข็ง      

3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอ้ย         

3.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน           

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

1 โครงการสรา้งความปรองดองในชมุชน เพื่อสรา้งความ ทุกหมูบ่้าน                     ร้อยละ 50 ของผู้ เกิดความสามคัคีในชุมชน สำนักปลัด 

แบบ  ผ ๐๒ 
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100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  

    

สามัคคีความ

ปรอง             เข้าร่วมกิจกรรม     

    ดองในชุมชน             ไดรั้บความรู้รัก     

                  สามัคค ี     

2 

โครงการปกป้องสถาบนั

พระมหากษัตริย์ เพื่อแสดงความ ทุกหมูบ่้าน 

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  ร้อยละ 50 ได้ เกิดความสามคัค ี " 

    จงรักภักดีต่อ             แสดงออกความ เกิดความจงรักภกัดีฯ   

    สถาบันฯ             จงรักภักดีฯ     

3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง เพื่อลดอุบัติเหต ุ 1) เทศกาลปีใหม ่

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  ร้อยละ 60  ประชาชนไดรั้บบริการ งานป้องกันฯ 

  เทศกาล ในช่วงเทศกาล 2) เทศกาลสงกรานต ์

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  อุบัติเหตุลดลง และลดอุบัติเหต ุ   

    และให้บริการ                   

4 โครงการพัฒนาศักยภาพของอปพร. เพื่อเพิ่มประสิทธ ิ จำนวน 1 คร้ัง/ป ี

   

200,000  

   

200,000  

   

200,000  

   

200,000  

   

200,000  ร้อยละ 60 ของ อปพร.มีศักยภาพในการ " 

  ตำบลนายางกลัก ภาพ ของ อปพร.             

อปพร. มี

ศักยภาพ ปฎิบัติงานเพิ่มขึน้   

                  เพิ่มขึน้     

5 

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของ เพื่อบรรเทาความ ประชาชนที่ไดรั้บความเดือด 

   

200,000  

   

200,000  

   

200,000  

   

200,000  

   

200,000  ร้อยละ 60 ของ ประชาชนที่เดือดรอ้นได้ สำนักปลัด 

  ประชาชน เดือดร้อนของ ร้อนในเขตตำบล           ผู้เดือดรอ้น รับการช่วงเหลือ   

    ประชาชน             พึงพอใจ     
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

6 โครงการอื่นๆตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อสนองนโยบาย ประชาชนในเขตตำบล 

     

30,000  

     

30,000  

     

30,000  

     

30,000  

     

30,000  ร้อยละ 60 ของ สนองความต้องการของ " 

    ของรัฐบาล             ผู้ร่วมกิจกรรม ประชาชน   

                  พึงพอใจ     

7 โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา เพื่อเตรยีมความ จำนวน 1 คร้ัง/ป ี

     

70,000  

     

70,000  

     

70,000  

     

70,000  

     

70,000  ร้อยละ 60 ของ มีความเชี่ยวชาญในการ " 

  สาธารณภัย พร้อมในการช่วย             อปพร. มีความ ปฎิบัติงาน   

    เหลือประชาชน             ชำนาญมากขึน้     

8 โครงการฝึกอบรมทบทวนอปพร. เพื่อเตรยีมความ จำนวน 1 คร้ัง/ป ี

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  " " " 

    พร้อมในการช่วย                   

    เหลือประชาชน                   

9 โครงการวันอปพร. 

เพื่อให้

ความสำคัญ จำนวน 1 คร้ัง/ป ี

     

30,000  

     

30,000  

     

30,000  

     

30,000  

     

30,000  ร้อยละ 60 ของ อปพร.มีกำลังใจในการ " 

    กับ อปพร.             อปพร. ปฎิบัติงาน   

                  มีความพอใจ     

11 โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอปพร. เพื่อให้มีอปพร. ร้อยละ 2 ของประชากร 

   

500,000  

   

500,000  

   

500,000  

   

500,000  

   

500,000  ไดผู้้ผ่านเกณฑ์ มีอปพร.ทีมีคุณภาพ   

    ครบถ้วน             ร้อยละ 80     

12 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อเพิ่มประสิทธ ิ ภายในพืน้ที่เสี่ยงของตำบล 

   

500,000    

    

100,000      ร้อยะล 60 ของ ประชาชนมีความมั่นใจ " 

    ภาพในการป้องกัน นายางกลัก           ผุ้แจ้งเหตุพอใจ มากขึน้   

    

และความ

ปลอดภัย                   
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13 โครงการจัดซือ้ถงับรรจุน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหา จำนวน 17 หมู่บา้น 

   

200,000    

   

200,000    

   

200,000  ร้อยละ 60 ของ สามารถบรรเทาปัญหา สำนักปลัด 

    ภัยแล้ง             ผุ้ประสบภัยพอใจ ภัยแล้งได ้   

14 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาไฟป่า เพื่อแก้ไขปญัหา ภายในตำบลนายางกลกั 

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  ร้อยละ 60 ของ ผู้เข้ารับการอบรมมี " 

  และหมอกควัน ไฟป่าและ             ผู้รับการอบรม ความชำนาญการมากขึน้   

    หมแกควัน             

มีความชำนาญ

การ     

            

            185            

            

 

         

 

  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดมีีประสิทธิภาพ       
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจัดการบ้านเมือง

ที่ดี           

4.1  แนวทางการพัฒนาบคุลากร           

            

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

แบบ  ผ ๐๒ 
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        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

1 โครงการอบรมทัศนคตแิละค่านิยมใน เพื่อให้มีทัศนคต ิ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ     

     

30,000  

     

30,000  

     

30,000  ร้อยละ 60ของ มีทัศนคตแิละคา่นิมยม สำนักปลัด 

  ความซื่อสตัย์สุจรติ และค่านิยมด้าน พนักงานและพนักงานจ้าง           ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่ซื่อสัตย์   

    ความซื่อสตัย์             พึงพอใจ     

                        

                  -      

     

30,000  

     

30,000  

     

30,000        
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดมีีประสิทธิภาพ       

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจัดการบ้านเมือง           

แบบ  ผ ๐๒ 
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ที่ดี 

4.2 แนวทางการพัมนาเคร่ืองมือ เคร่ืองใชแ้ละสถานที่ปฎบิัติงาน          

            

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

1 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน เพื่อให้มีสถานที ่ จำนวน 1 หลงั     

   

10,000,000  

   

10,000,000  

   

10,000,000  ร้อยละ 80 ของ มีอาคารสำหรับการ กองช่าง 

    บรกิารประชาชน             ผู้ปฎิบัติงาน ปฎิบัติงานและบริการ   

    และปฎิบตัิงาน               ประชาชน   

    ของพนักงาน                   

2 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร " 1) ห้องสภา/ห้องประชุมสภา 

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  ร้อยละ 80 ของ มีอาคารสำหรับการ " 

      2) ห้องเกบ็พัสด ุ

   

200,000  

   

200,000  

   

200,000  

   

200,000  

   

200,000  ผู้ปฎิบัติงาน ปฎิบัติงาน   

      3) อาคารสำนักงาน 

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000        

      4) บ้านพักพนักงาน 

   

200,000  

   

200,000  

   

500,000  

   

500,000  

   

500,000        

      

5)  อาคารสำนักงานกอง

คลัง     

   

500,000  

   

500,000  

   

500,000        

                        

3 โครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ เพื่อให้มีสถานที ่ จำนวน 1 หลงั 

   

300,000  

   

300,000  

   

300,000  

   

300,000    ร้อยละ 80 ของ มีอาคารสำหรับการ กองช่าง 

    เก็บรักษาทรัพย์             ผู้ปฎิบัติงาน เก็บรักษาทรัพย์   

    สิน ของ อบต.             พึงพอใจ สิน ของ อบต.   
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187           

 

 

          

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

4 

โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำใน

สำนักงาน 

เพื่อให้ได้

สุขลักษณะ จำนวน 1 แห่ง     

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  มีสถานที่เพียงพอ มีห้องน้ำที่ถูกสุขลกัษณะ กองช่าง 

  กองคลงั และอนามัย             สำหรับการให ้ และอนามัย   

                  บรกิาร     

                        

5 โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำบรกิาร 

เพื่อบรกิาร

ประชาชน จำนวน 1  แห่ง     

    

100,000  

    

100,000    ร้อยละ 60 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวก กองช่าง 

  สาธารณะ               ของผู้ใช้บรกิาร มากขึน้   

                  พึงพอใจ     

                        

6 

โครงการเทคอนกรีตอาคาร

เอนกประสงค ์ เพื่อใชใ้นกิจกรรม จำนวน 1  แห่ง 

    

180,000          ร้อยละ 60 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวก กองช่าง 

    ต่างๆ             ของผู้ใช้บรกิาร มากขึน้   

                  พึงพอใจ     

7 

โครงการปรับถมดินพื้นที่ข้างบ้านพัก

พนักงาน เพื่อใชใ้นกิจกรรม จำนวน 1 แห่ง 

    

210,000          มีสถานที่เพียงพอ 

มีสถานที่เตรียมความ

พร้อม กองช่าง 

  อบต.นายางกลัก ต่างๆ             สำหรับการให ้ ในการก่อสร้างงานต่างๆ   

                  บรกิารสาธารณะ ของอบต.   

8 โครงการจัดทำแผนที่ภาษ ี

เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ ภายในตำบลนายางกลกั 

   

500,000    

   

200,000      สามารถจัดเกบ็ รายไดท้ี่จัดเก็บเอง กองคลงั 
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    ในการจัดเก็บภาษ ี             ภาษีได้เพิ่มขึน้ เพิ่มขึน้   

    ให้ครอบคลุม             ร้อยละ 10     

  

      
     

1,790,000  

       

900,000  

   

12,000,000  

   

11,800,000  

   

11,400,000      

  

 

   

            

8  

            

5            10  

            

9              7    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ 7 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมและย่ังยืน     

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบรหิารทรัพยากรจัดการและอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        

5.1  แผนงานเคหะและชุมชน           

            

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

1 โครงการจัดซือ้ถงัขยะรับขยะ เพื่อป้องกันและ หมู่ที่ 1,5,7,14 

   

300,000  

   

300,000  

   

300,000  

   

300,000  

   

300,000  ร้อยละ 60 ของ ชุมชนสะอาดขึน้ไม่ประสบ 

กอง

สาธารณสุข 

แบบ  ผ ๐๒ 
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    แก้ไขปญัหาสิง่             ผู้รับบริการ ปัญหาขยะตกค้าง   

    แวดล้อม                   

2 โครงการปรับปรุงที่ทิง้ขยะ เพื่อให้มีสถานที ่ หมู่ที่ 1 

   

200,000  

   

200,000  

   

200,000  

   

200,000  

   

200,000  ร้อยละ 60 ของ ขยะได้รับการกำจัด กองช่าง 

    รองรับปริมาณ             ผู้รับบริการ ในสถานที่รองรับ   

    ขยะเพียงพอ                   

3 โครงการคัดแยกขยะ เพื่อลดปรมิาณ 1) รณรงค์คัดแยกขยะ 

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  ร้อยละ 60 ของ สิ่งแวดล้อมดีขึ้น " 

    ขยะ ภายนตำบล           ประชาชนมีการ     

      2) จัดตั้งกองทุนขยะภายใน 

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  คัดแยกขยะ     

      ตำบล                 

4 

โครงการพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการ 

เพื่อพัฒนา

บุคลากร 

คณะกรรมการบรหิารขยะ

มูลฝอย     

   

200,000  

   

200,000  

   

200,000  ร้อยละ 60 คกก.บริหารจัดการขยะ " 

  

บรหิารจัดการขยะมูลฝอยตำบลนายาง

กลัก ให้มีความรู ้ ตำบลนายากลัก           ของผู้เข้าร่วม มูลฝอยฯมีความรูเ้รื่อง   

                    การกำจัดขยะ   

189            

 

           

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

4 โครงการจัดตั้งกองทุนขยะภายในตำบล เพื่อบรหิารจัดการ พืน้ที่ตำบลนายางกลัก     

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  ร้อยละ 60 สิ่งแวดล้อมดีขึ้น 

กอง

สาธารณสุข 

    ขยะอย่างมี             ขยะได้รับการ     

    ประสิทธิภาพ             บรหิารจัดการ     
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5 

โครงการบรหิารจัดการขยะเปียกใน

ครัวเรือน เพื่อลดปรมิาณ ประชาชนตำบลนายางกลัก     

   

200,000  

   

200,000  

   

200,000  ร้อยละ 60 สิ่งแวดล้อมดีขึ้น " 

    ขยะในครัวเรือน จำนวน 4,911 ครัวเรือน           ของประชาชน     

                  มีการจัดการขยะ     

                  เปียก     

6 

โครงการเพื่อดำเนินการลดและคัดแยก

ขยะ 

ประชาชนใน

หมู่บ้าน จำนวน 17 หมู่บา้น     

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  ร้อยละ 60 ประชาชนในหมู่บ้านม ี " 

  มูลฝอยจากต้นทางตามมาตรการ 3 Rs มีสุขภาพอนามัย             ของผู้เข้าร่วม สุขภาพอนามัยและ   

    และคุณภาพชีวติ               คุณภาพชีวติดีขึน้   

    ดีขึน้ ปริมาณขยะ                   

    ลดลง                   

7 

โครงการชุมชนต้นแบบการบรหิาร

จัดการ ลดปรมิาณขยะใน จำนวน 17 หมู่บา้น     

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  ร้อยละ 60 ประชาชนในหมู่บ้านม ี " 

  ขยะมูลฝอย ชุมชนเป็นแหลง่             ของผู้เข้าร่วม สุขภาพอนามัยและ   

    เรียนรู้ด้านการ               คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น   

    บรหิารจัดการ                   

    ขยะที่ดี                   

8 โคงการธนาคารขยะ ลดปรมิาณขยะใน จำนวน 17 หมู่บา้น     

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  ร้อยละ 60 ประชาชนในหมู่บ้านม ี " 

    ชุมชน             ของผู้เข้าร่วม สุขภาพอนามัยและ   

                    คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น   

            190            

            



 

219 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

9 

โครงการก่อสร้างศูนย์บรหิารจัดการ

ขยะ เพื่อบรหิารจัดการ จำนวน 1  แห่ง     
    

2,000,000      ร้อยละ 60 ประชาชนมีสุขอนามัย   

  พร้อมเตาเผาขยะ ขยะ             

ของคณะ

กรรมการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมดขีึน้   

                  

บรหิารจัดการ

ขยะ     

                  พึงพอใจ     

10 ก่อสร้างร้ัวรอบบ่อขยะ เพื่อป้องกันสัตว ์ จำนวน 1  แห่ง     

   

200,000      ร้อยละ 60 ประชาชนมีสุขอนามัย   

    และขยะล้นออก             

ของคณะ

กรรมการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมดขีึน้   

    นอกบรเิวณ             

บรหิารจัดการ

ขยะ     

                  พึงพอใจ     

        

       

700,000  

       

700,000  

    

3,600,000  

     

1,400,000  

     

1,400,000        

            

 

   
            4              4            12            10            10    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ 7 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแยยมีส่วนร่วมและย่ังยืน     

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยริหารทรัพยากรจัดการและอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        

5.2  แผนงานเกษตร           

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

1 โครงการชุมชนต้นแบบพลงังานทดแทน เพื่อห้ประชาชน จำนวน 17 หมู่บา้น 

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีทางเลือก " 

    และชุมชนมีทาง             ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในการเลือกใช้พลังงาน   

    เลือกในการใช ้               ทดแทน   

    พลังงานทดแทน                   

แบบ  ผ ๐๒ 
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2 โครงการหมู่บ้านไร้มลพิษ เพื่อให้ประชาชนม ี จำนวน 17 หมู่บา้น 

     

70,000  

     

70,000  

     

70,000  

     

70,000  

     

70,000  ร้อยละ 60 ของ ประชานมีสุขภาพที่ด ี

กอง

สาธารณสุข 

    สุขภาพอนามัยที่ด ี             ผู้ร่วมกิจกรรม     

3 โครงการปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ เพื่อส่งเสรมิและ ภายในตำบลนายางกลกั 

     

70,000  

     

70,000  

     

70,000  

     

70,000  

     

70,000  มีต้นไม้เพิ่มขึน้ มีต้นไม้เพิ่มมากขึน้ สำนักปลัด 

    การรักษาต้นไม ้                   

                        

4 

โครงการให้ความรู้ประชาชนในการ

รักษา เพื่อให้ความรู้กับ จำนวน 17 หมู่บา้น 

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  ร้อยละ 60 ของ ประชาชนไดรั้บทราบถึง 

กอง

สาธารณสุข 

  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชนในภาวะ             

ประชาชนใน

ตำบล ประโยชน์ของทรัพยากร   

    โลกรอ้น             มีความรู้เพิ่มขึน้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

            

            192            

            

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

5 โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อการบรหิาร จำนวน 17 หมู่บา้น     

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ำใตด้ินใช ้ สำนักปลัด 

    จัดการน้ำอย่าง             ผู้ร่วมโครงการฯ เพื่อการเกษตร และ   

    ย่ังยืน             ไดรั้บประโยชน์ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง   

                        

6 โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย 

เพื่อทำความ

สะอาด ภายในตำบลนายางกลกั     

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  ร้อยละ 60 คูคลองสะอาด สำนักปลัด 
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    คูคลอง             ของประชาชนใน     

                  พืน้ที่พงึพอใจ     

7 โครงการสรา้งจิตสำนกึในการรักษ ์ เพื่อให้ประชาชนม ี จำนวน 17 หมู่บา้น 

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  ร้อยละ 10 ของ สิ่งแวดล้อมภายนตำบล " 

  สิ่งแวดล้อม จิตสำนึกในการ             

ประชาชนใน

ตำบล มีสภาพด ี   

    รักษาสิ่งแวดล้อม             มีความรู้เพิ่มขึน้     

8 โครงการรณรงค์พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนม ี จำนวน 17 หมู่บา้น 

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  

     

50,000  " ชุมชนม ี

กอง

สาธารณสุข 

    ความรักและหวง               ความรักและหวง   

    แหนสิง่แวดล้อม               แหนสิง่แวดล้อม   

9 

โครงการอนุรักษ์สภาพป่าไม้ในพื้นที่

ตำบล เพื่อให้ชุมชนม ี จำนวน 17 หมู่บา้น 

     

30,000  

     

30,000  

     

30,000  

     

30,000  

     

30,000  ร้อยละ 60 ของ " สำนักปลัด 

    ความรักในป่าไม ้             ผู้ร่วมกิจกรรม     

   และสิ่งแวดล้อม                   

        

   

520,000  

   

520,000  

   

720,000  

   

720,000  

   

720,000        

    
            7              7  

            

9  

            

9  

            

9     

            

            

            193             

         

 

   แบบ  ผ ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว        

6. ยุทธศาตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถิ่น         

6.1  แผนงานวัฒนธรรมและนันทนาการ           

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

        2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ 

1 โครงการส่งเสรมิภมูิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ภูมปัญญา จำนวน 17 หมู่บา้น 

     

30,000  

     

30,000  

     

30,000  

     

30,000  

     

30,000  ร้อยละ 80 ของ ภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคง สำนักปลัด 

  (ชาวญัฮกุร) ท้องถิ่นที่สำคญั             ผู้ร่วมกิจกรรมได้ อยู่สืบไป   

    คงอยู่กับชุมชน             สืบสานประเพณี     

                  ดั้งเดิม     

2 โครงการลอยกระทง เพื่อรักษาประเพณ ี จำนวน 1 คร้ัง/ป ี

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  " ประเพณีคงอยู่สืบต่อไป 

กองการศึกษา

ฯ 

    และสืบทอด                   

    วัฒนธรรม                   

3 

โครงการวันกตัญญูผู้สูงวัยใส่ใจปูชนยี

บุคคล เพื่อสืบสาน 

ผู้สูงอายุและประชาชน

ภายในตำบล     

     

60,000  

     

60,000  

     

60,000  มีผู้เข้าร่วม ไดส้ืบสานประเพณอีัน 

กองสวัสดกิาร

ฯ 

    

ประเพณี

สงกรานต ์             โครงการร้อยละ ดีงาม แสดงความกตัญญ ู   

    และแสดงความ             80 ต่อผู้ใหญ่   

    กตัญญตู่อ                   
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ผู้สูงอายุ 

4 ส่งเสรมิกิจกรรมทางศาสนา เพื่อส่งเสรมิ ภายในตำบลนายางกลกั 

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  

    

100,000  ร้อยละ 60 ของ มีกิจกรรมทางศาสนา กองการศึกษา 

    กิจกรรมทาง             ผู้ร่วมกิจกรรม     

    ศาสนา                   

194 

   

   

230,000  

   

230,000  

   

290,000  

   

290,000  

   

290,000     
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ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมินผล 

 

4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

จุดมุ่งหมายสำคัญของการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น คือ การประเมินว่ามีการนำ

แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และผลเป็นอย่างใดเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์

ผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นได ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้สมมติฐานในการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับต่อไปได ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได 

จำเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพื่อนำไปสูการวัดความสำเร็จของ

แต่ละโครงการ ซึ่งจะแสดงให้เห็นไดว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการ

พัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้น ในขั้นต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง

ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปีให้ไดข้อมูลที่เป็นจริง อันจะนำมาสูบทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผล

การปฏิบัติจริงที่เกิดขึน้  

การติดตาม (Monitoring)จะทำให้เราทราบไดว่า ขณะนีไ้ดมีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ 

หรอืแผน พัฒนาท้องถิ่นในระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได 

เช่น GantChart จะทำให้หน่วยงานสามารถติดตามไดว่า การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือ

แผนพัฒนาท้องถิ่น มีการดำเนินการในช่วงใดตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไวหรือไม่แผนการ

ดำเนนิงานประจำปีก็จะเป็นเครื่องมอืสำคัญในการติดตามผลการดำเนินการ 

การประเมินผล (Evaluation)จะต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด 

(Indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่

ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ ดังนี้ 

1. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) 

เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดำเนินงาน กิจกรรมจากเป้าหมายที่กำหนด

ตามแผนการประเมินความก้าวหน้ามุ่งที่ตอบคำถามว่า การดำเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคลอง

กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่ และประสบกับอุปสรรคอะไรบ้าง 

ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

(1) ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการวัดส่วนของผลผลิต (Outputs) 

ของโครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได จำนวนแหล่งน้ำ

ขนาดเล็กเพื่อการเกษตร สัดส่วนปริมาณงานก่อสร้างเทียบกับเป้าหมายช่วงเวลาที่กำหนด 
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(2) จำนวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่างๆ 

มากมายจึงจำเป็นต้องมีตัวชี้วัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจำนวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรม

ที่ไดดำเนินการไปแล้วทั้งกิจกรรมหลัก กิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริมในช่วง

ระยะเวลาอาจเป็นสัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรอืระยะของโครงการ (Phase)    

 

(3) ทรัพยากรที่ใช้ในช่วงเวลา เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรใน

โครงการ ซึ่งครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ ไดแก งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่อยู่ระหว่าง

ผูกพันเงินงบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการและอัตราการใช้บุคลากรสัมพันธ์กับ

เวลาในรูปของคนวัน (Man–month) 

(4) ระยะเวลาที่ใช้ไป เป็นตัวชีว้ัดความก้าวหน้าเพื่อดูว่าใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และเหลือ

ระยะ เวลาอีกเท่าใดจึงจะครบกำหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุม

กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายด้านเวลา และเพื่อทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 
 

2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

การประเมินประสิทธิภาพ เป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ไดกับทรัพยากรที่ใช้ไปในการ

ดำเนินงานทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์  ทรัพยากร

ทางการจัดการและเวลาที่ใชใ้นการดำเนินงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4ประการ คือ 

(1) สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่ายเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงิน

ของโครงการเพื่อให้ไดผลที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะใช้ไดกับการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ สมประโยชนลดค่าใชจ้่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต 

 (2) ผลิตภาพต่อกำลังคน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่ อบุคลากรหรือ

เจ้าหน้าที่โครงการซึ่งนอกจากจะเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะ

และศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในการดำเนินการโครงการและจะเป็นแนวทางในการปรับขนาด

กำลังคนที่เหมาะสมในการดำเนินกิจกรรมและการเพิ่มเติมขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาว

อีกด้วย 

(3) ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการผลิตในช่วงเวลา อาทิ 

จำนวนครัวเรือนที่ไดรับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อ

ตามโครงการขยายโอกาสทางการ ศึกษาในแต่ละปีจำนวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ไดรับการส่งเสริม

การลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส 

(4) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการ

ประหยัดทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการดำเนิน
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โครงการ การตัดทอนขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การประหยัดค่า

พลังงานและค่าสาธารณูปโภคการคิดเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม 

3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) 

การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์ที่พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์ เฉพาะด้าน 

โดยจากผลลัพธ์จากการดำเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรของกลุ่มเป้าหมายตาม

โครงการประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

(1) ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและ

การบรรลุเป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิง

ปริมาณและคุณภาพของประชากรเป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม 

(2) ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จโดยให้ความสำคัญกับมติการมีส่วน

ร่วม โดยสามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลไดว่ามีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับ

ความสำเร็จมากน้อยเพียงไร และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนไดอย่างไร ระดับการมีส่วน

ร่วมสามารถวัดจากจำนวนประชากร ความถี่ระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ 

วางแผนติดตามผล 

(3) ระดับความพึงพอใจ เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยพิจารณาจากสัดส่วนของ

ประชากรเป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการภาครัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของ

เจา้หนา้ที่โครงการ ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 

(4) ความเสี่ยงของโครงการ เป็นตัวชีว้ัดประสิทธิผล เพื่อดูว่าโครงการมคีวามเสี่ยงใน

การบรรลุเป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งหรอืเป้าหมายรวมของโครงการ หรอืไม่ ซึ่งค่าความเสี่ยงจะ

ประเมินจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโครงการหรือไม่ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 

การเมอืงและสิ่งแวดล้อมทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) 

เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและ

หน่วยงานในภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งผู้มุ่งหวัง( Intended Impacts) และ

ผลกระทบที่ไม่ไดมุ่งหวัง (Unintended Impacts) ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรอืด้านลบก็ได ประกอบด้วย

ตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 

(1) คุณภาพชีวิต เป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย อาทิ รายได ความเป็นอยู่ โอกาส ทางการศึกษา การมีงานทำ สุขอนามัย 

สภาพแวดล้อมของครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ไดรับบริการ

จากโครงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชวีิตที่ดี หรอืมาตรฐานการดำรงชีวติ 
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(2) ทัศนคติและความเข้าใจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจ

ของประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อตัว

โครงการเองโดยเฉพาะวัตถุประสงค์และมาตรการนโยบาย ผลประโยชนของโครงการ ความพึงพอใจ

ในการรับบริการ และทัศนคตติ่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ 

(3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความสำคัญเรื่องการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วนของ

ครัวเรือนที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม จำนวนเกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบ

ธรรมชาติยิ่งขึ้น การปฏิบัติของยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมาก

ขึน้และลดละพฤติกรรมการซื้อสทิธิขายเสียง การลดพฤติกรรมที่มชิอบในการปฏิบัติหนา้ที่ 

5. เกณฑ์ความสอดคลอง (Relevance) 

เกณฑ์การประเมินความสอดคลองมุ่งความสอดคลอง พิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของ

โครงการสอดคลองกับความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่กำหนดไวแต่ต้นหรือไม่ ซึ่ง

จำเป็นต้องมีการประเมินความต้องการที่แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบคำถามด้วยว่า แนวทางและกล

ยุทธ์ที่ใช้ในการดำเนินงานสอดคลองกับการแก้ไขปัญหาที่เป็นจริงไดหรือไม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่

สำคัญ 3 ประการ คือ 

(1) ประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจำนวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรค

ที่เกิดขึ้น ทั้งที่ไดรับการแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของ

ปัญหาตามความเร่งดวนตามความรุนแรงของปัญหา 

(2) มาตรการหรอืกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดความสอดคลองกับการแก้ไข

ปัญหา ซึ่งเป็นมาตรการระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูไดจากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการ

นำมาใช้ตลอดช่วงระยะเวลาของการดำเนินโครงการ และความสอดคลองกับปัญหาหลัก 

(3) ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดถึงความ

ต้องการของผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ คำเรียกร้อง ข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไขปัญหา

เพื่อสนองตอบประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ไดรับผลประโยชนจากการดำเนินโครงการ

หรอืไดรับความเสียหายจากการดำเนินโครงการ ซึ่งจะเป็นตัวชี้ความสอดคลองในการดำเนินโครงการ

และสนองตอบต่อความต้องการของประชากรเป้าหมาย 

6. เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability) 

เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องมาจากความสอดคลอง โดยพิจารณาระดับความ

ต่อเนื่องของกิจกรรมว่าจะสามารถดำเนินต่อไปไดโดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ

ความสามารถในการเลี้ยงตัวเองได นอกจากนี้ยังหมายถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยัง

พืน้ที่แห่งใหม่ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 3 ประการ คือ 
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(1) ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางการเงินของ

โครงการ อาทิ จำนวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาระผูกพัน สัดส่ วน

ค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตที่ได ปริมาณเงนิทุนสำรอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณหรือเงินทุน

หมุนเวียน จำนวนและขนาดกองทุนดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของ

โครงการ 

(2) สมรรถนะด้านสถาบัน เป็นตัวชี้วัดความสามารถของหน่วยงานในการบริหาร

โครงการพัฒนาองค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับการมีส่วนร่วมของ

ประชากรกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการและการ

ปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอื้อต่อการดำเนินโครงการ 
 

(3) ความเป็นไปไดในการขยายผล เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถ

ในการพึ่งตนเองโอกาสและช่องทางในการขยายผลการดำเนินโครงการกรณีโครงการประสบ

ผลสำเร็จด้วยดีทั้งการขยายผลตามแนวราบ กล่าวคือ การเพิ่มกิจกรรมโครงการ การเพิ่มจำนวน

ประชากรเป้าหมาย การขยายกำลัง 

ผลิตของโครงการเดิมและการขยายผลในแนวดิ่ง ไดแก การขยายพื้นที่โครงการ การ

ขยายเครอืข่ายโครงการออกไปทั่วภูมภิาค และการยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ 

8. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) 

เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (Social equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์

ผลกระทบจากการดำเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะไดรับประกันเรื่อง

ความเป็นธรรม ความเสมอภาคความทั่วถึงในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า(Values) และการ

กระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 

(1) ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ เป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยให้ความสำคัญ

ทุกกลุ่มย่อยในสังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ำแกกลุ่มเกษตรกรและกลุ่ม

อาชีพอื่น การจัดหาตำแหน่งให้กับผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคม 

ปัญหาวกิฤติเศรษฐกิจที่จัดใหแ้กประชากรทุกสาขาอาชีพ 

(2) ความเป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความสำคัญเรื่องความเป็นธรรม

ระหว่างเพศ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีความสำคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการดำเนิน

โครงการให้ความเสมอภาคระหว่างเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศหรือไม่ โดยสามารถ

พิจารณาเรื่องความเท่าเทียมในโอกาส บทบาทระหว่างชาย/หญิง การปฏิบัติที่เคารพสิทธิของสตรี 

(3) ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น เป็นตัวชี้วัดที่เน้นความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น 

ระหว่างชนรุ่นปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต ซึ่ งอาจเกี่ ยวข้องกับการจัดสรรและใช้ประโยชน

ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ่โครงการที่อาจก่อให้เกิด
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ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสังคม โดยคำนึงถึงชนรุ่นอนาคต ซึ่งจะเป็ นผู้ไดรับ

ผลกระทบจากการตัดสินและการดำเนินโครงการในปัจจุบัน 

9. เกณฑ์ความเสียหายของโครงสร้าง(Externalities) 

เป็นเกณฑ์ที่สำคัญในการประเมินโครงการเพื่อเป็นหลักประกันว่า การดำเนนิโครงการจะ

ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบลบต่อสังคม หรือชุมชน ประกอบด้วยตัวชี้ วัดที่สำคัญ ๓ 

ประการ คือ 

(1) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลจาก

การดำเนินการ โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อมในช่วงก่อนทำโครงการเพื่อให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบและมีการชดเชยความ

เสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสม และเป็นธรรมแกผู้เสียหาย เพื่อเป็นหลักประกันความ

เสี่ยงใหก้ับสังคม และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้อนุมัติและผูด้ำเนินโครงการ 
 

(2) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้าน

เศรษฐกิจที่เกิดจากโครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก ซึ่งสร้างภาระให้กับ

ประชาชนและชุมชนโดยรอบที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคมที่ต้องเสียไป อาทิ พื้นที่

การเกษตรที่ต้องถูกน้ำท่วมเสียหายจากอุทกภัย 

(3) ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการ

ดำเนินโครงการและส่งผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การดำเนินงานที่ก่อให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงการสูญเสียโครงสร้างแบบแผนและวิถีการดำเนินชีวิตที่ดี ความเสื่อมถอยของ

ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อ ความเอื้ออาทร ความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลของ

ชุมชนดังเดิม 

เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้น สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผล โครงการ

ซึ่งครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้าน

สิ่งแวดล้อม เกณฑ์และตัวชี้วัดจะเป็นประโยชนในการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยกำหนด

และวัดตัวแปรเฉพาะเพื่อประมาณเป็นตัวชีว้ัดรวมของแต่ละโครงการต่อไป 

4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

โดยที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548  หมวด 6 ข้อ  28 กำหนดให้ผูบ้ริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

การพัฒนา เพื่อทำหนา้ที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย

คณะกรรมการดังกล่าวจะดำเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรอื ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอาจจะมอบหมายให้หน่วยงานหรอืบุคคลภายนอกดำเนินการ ภายใต้ขอ้กำหนดขอบข่ายและ
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รายละเอียดที่คณะกรรมการฯ กำหนดก็ไดและให้คณะกรรมการฯ รายงานการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น และประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน 

อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีทั้งนีใ้ห้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า

สามสิบวัน 

การติดตามถือไดว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่

ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring)หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบ

มาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ(Feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ และ

ประสิทธิภาพของวิธีการทำงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ยอมส่งผลให้เกิดความล่าช้า

ในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าเกินที่กำหนดไว กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ

ไม่ไดรับประโยชนหรือไดรับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาใน การควบคุมคุณภาพของการ

ดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างงาน

กับกลุ่มเป้าหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการ 

 

 

 

 
 

 

ในส่วนของ “การประเมินผล” (Evaluation)เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ

เช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต 

หรือการยุติการดำเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็น

สิ่งที่จะบ่งชีว้่า แผนงานที่กำหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการ

ที่ไดดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จของแผนงานที่กำหนดไวหรือไม่ อีกทั้ง

การติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล องกับการใช้ทรัพยากร 

(งบประมาณ) เพียงใดการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขัน้ตอนในการดำเนินการ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุม เพื่อ

กำหนดกรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี

และประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีดังนี้ 

1.1 การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

และแผนพัฒนาสามปีดังนี ้
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(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์แผนกลยุทธ์ที่กำหนด 

(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรม

หน่วยงาน 

(3) ความก้าวหน้า (Progress) กจิกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนโดยมีการตดิตาม

ผล  

(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลติกับ

ทรัพยากรที่ใชโ้ดยมีการประเมินประสทิธิภาพ (Efficiency Evaluation) 

(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 

(6) ผลลัพธ์และผลผลติ (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์

ที่เกิดจากการทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการ

ประเมินผลผลติที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 

(7) การประเมนิผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทาง

ทั้งหมดที่  กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผล

แผน   ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีก็ได้โดยอย่างน้อยต้อง

สามารถ   ประเมิ นความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรื อ

ความก้าวหน้าของแผน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีได้ทั้ งนี้ขึ้นอยู่กับ

คณะกรรมการฯ จะ  พิจารณา 

1.2 การกำหนดกรอบแนวทางและวธิีการในการติดตามและประเมินผลโครงการ

พัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจกำหนดแนวทางดังนี้ 

(1) การประเมนิผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรอื การประเมิน

ประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 

(2) การประเมนิผลโครงการ (Project Evaluation) หรอื การประเมิน

ประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) 

(3) การประเมนิผลกระทบ (Impact Evaluation) 

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตาม

ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบกรอบแนวทางและวิธีการที่

กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตาม

ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีตามกรอบกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดย

สามารถติดตามประเมินผลได้ตัง้แต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิน้สุดโครงการฯ 



 

234 
 

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปีและผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตาม

แผนพัฒนาสามปีต่อผู้บริหารท้อง ถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผน พัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดพร้อมประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลใหป้ระชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจให้ความเห็น/

ข้อเสนอ แนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปีและ

โครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อใหผู้้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผน พัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 

4.3   สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 

3.1 การวัดผลในเชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ 

(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็ น

เครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตาม

และประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6  ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนของ

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 

 
 

 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็น

ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ

สภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ

ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้ง

ภายในเดือนภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

  โดยเครื่องมอืที่ใชใ้นการตดิตามและประเมินผลในเชงิปริมาณ  มดีังนี้ 

แบบที่  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
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แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  

(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0703  ลงวันที่ 2  

กุมภาพันธ์  2548 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนสามปีขององค์กร

ปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น  ข้ อ  7  ก ารวัดคุณ ภาพ ของแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น   ต ามนั ยหนั งสื อ

กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830  ลงวนัที่  22  พฤศจิกายน  2556  ใหแ้ล้วเสร็จ

ภายใน 15 วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)  

การตดิตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

  (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนตำบลใช้การสำรวจความพึงพอใจในการ

วัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำ

ให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมอืที่ใชใ้นการประเมินความพึงพอใจ  มดีังนี้ 

แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การ

บริหารส่วนตำบล 

แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อการให้บริการ 

 

4.4  ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต  

4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 

 4.1.1  เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครอง

ส่วนต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 

 4.1.2 ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มคีวามยุ่งยาก

มากขึ้น 

 4.1.3 ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่

ทำได้ยากและบางเรื่องอาจทำไม่ได้   
 

 

4.2 ข้อสังเกตุ ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

 4.2.1 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามา

เป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มคีวามสอดคล้องกัน 

http://www.dla.go.th/
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4.2.2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการ

คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี 

4.2.3 ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

4.2.4 องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและ

เหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอน

ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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