
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

  

 

 
 

 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

สำนักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนตำบลกวางโจน 

Subdivision of Policy and Planning 

Subdistrict Administrative Organization kwangjhone 

 



 

คำนำ 

ตามที่กระทรวงมหาดไทยซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570)  ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา 

กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) โดยในการจัดทำประชาคม

ท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -  2570 ) ให้เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่

แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ  17  ตามเค้าโครงแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 - 

2570  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่  14 

ธันวาคม 2563  นัน้ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้รวบรวมประเด็นหลักการ 

พัฒนา ปัญหาความตอ้งการ และข้อมูลนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเสนอคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และเสนอผูบ้ริหารพิจารณาเพื่อเสนอร่างแผนพัฒนา

ท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน พจิารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศใช้แผนพัฒนา

ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามลำดับ 

องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  

๒๕๖๖- ๒๕๗๐)  ฉบับนี ้จะเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่สนองตอบปัญหา/ความต้องการของประชาชน

ตำบลกวางโจน พรอ้มทั้งรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยต่อไป  

       

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน  

กันยายน  ๒๕๖๔ 

 

 



สารบัญ 

หน้า 

ส่วนที่  ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบลกวางโจน 

๑.๑ ด้านศักยภาพ            ๑  

 ๑.๒ สภาพทางเศรษฐกิจ              ๔ 

 ๑.๓ สภาพทางสังคม         ๕   

 ๑.๔ การบริการพื้นฐาน         ๙ 

 ๑.๕ ขอ้มูลอื่น ๆ        ๑๑  

 ๑.๖ ศักยภาพในตำบล       ๑๓ 

 ๑.๗ เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น      ๑๙ 

 ๑.๘ ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม      ๒๐ 

 ๑.๙ ทรัพยากรธรรมชาติ       ๒๑ 

 ๑.๑๐ อื่น ๆ         ๒๑  

 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

       ๒.๑ ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค    ๒๒ 

  ๒.๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี      ๒๒  

  ๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    ๒๖ 

  ๒.๔ แผนพัฒนาภาค /แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด  ๗๑ 

  ๒.๕ แผน THAILAND ๔.๐       ๗๙ 

  ๒.๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด      ๘๒  

  ๒.๗ รายละเอียดโครงการพัฒนา      ๙๒  

   -รายละเอียดโครงการพัฒนา              ๑๔๙  

    (สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน) 

   -รายละเอียดโครงการพัฒนา              ๑๕๕ 

                       (สำหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด)  

   -บุญชคีรุภัณฑ์               ๑๖๒  

  ๒.๘ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา             ๑๕๘ 



 

 

ส่วนที่  ๓  การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

  ๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน     ๑๕๙  

  

ส่วนที่  ๔   การติดตามและประเมินผล 

  ๔.๑ การตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร์     ๑๖๐ 

  ๔.๒ แนวทางการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลโครงการ  ๑๖๐ 

              เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น      

  ๔.๓ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ฯ  ๑๖๐ 

  ๔.๔ แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนทางการพิจารณาการตดิตาม ฯ ๑๖๒ 

  ๔.๕ การติดตามประเมินผลโครงการ     ๑๖๖ 

  ๕.๖ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม     ๑๗๐  

 

ภาคผนวก 

คำสั่งคณะกรรมการการจัดทำแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศให้แผนพัฒนาท้องถิ่น     

           

 

 

 
 

 

 

 



 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน 

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

เหตุผลและความจำเป็น 

 กระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2566 – 2570) แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลง

วันที่ 14 ธันวาคม 2563  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือทบทวน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 17 โดยให้มีความ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals; SDGs) โดยในการจัดทำประชาคมท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี ตามเค้าโครงแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2566 -2570 ซึ่ง

กระบวนการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบดังกล่าวให้ดำเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และ

ประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่   

เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก

หน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและนำข้อมูลมา

วิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอผูบ้ริหารท้องถิ่น  

(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับองค์การ

บริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้

ความเห็นชอบก่อนแล้วผูบ้ริหารท้องถิ่นจงึพิจารณาอนุมัตแิละประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 



 

 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              

พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับ

อำเภอและตำบล พ.ศ.2562 

 3.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 

๒๕๕๙  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

 4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 

2558 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 5.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/ว 1002 เรื่อง การเชื่อมโยง

และบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 

 6. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว179  ลงวันที่  

15  มกราคม  2562  เรื่องแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 7. หนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 

2563 เรื่องแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 เพื่อให้การจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เป็นไปตามระเบียบ/

หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เห็นควร 

 1. ให้สำนัก/กอง/ส่วน ที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาชุมชน สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มี

ส่วนร่วมพิจารณาโครงการพัฒนาของตนเองโดยแบ่งเป็น 3 ระดับ รวบรวมและนำข้อมูลที่ชุมชน/หมู่บ้าน

จะต้องได้รับการสนับสนุนจาก อปท.เป็นบางส่วน  และ ไม่สามารถดำเนินการได้ต้องให้ อปท.หรือ

หน่วยงานอื่นดำเนินการให้มาประสานกับผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558  

  2. แจ้งหน่วยงานที่ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ปี งบประมาณ   2 566 - 2 57 0 จัดทำโครงการและรายละเอี ยดค่ าใช้จ่ ายตามระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๕๙  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ. 2563 เพื่อนำเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 3. แจ้งให้ สำนัก/กอง ที่อำนาจหน้าที่แต่เป็นภารกิจเฉพาะของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้ โดยแจ้งให้รัฐวิสาหกิจจัดทำประมาณ

การค่าใช้จ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 

๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  เพื่อนำเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น  



 

 

 4. แจ้งให้กอง/งานที่ต้องตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนโดยใช้

เงินอุดหนุนที่ได้รับในลักษณะที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการไว้เป็นการเฉพาะตาม

กฎหมาย ว่าดว้ยการกำหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำ

ประมาณการค่าใช้จ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๕๙  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  เพื่อนำเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 5. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนา

ท้องถิ่นให้เป็นไปตามปฏิทินการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น และเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น  

พ.ศ. 2566 – 2570 ตามระเบียบต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 
เร่ือง  ประกาศใช้แผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  

************************** 
  ด้วยนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลกวางโจน ได้อนุมตัิร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบรหิารส่วนต าบลกวางโจน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพฒันา
องค์การบรหิารส่วนต าบลกวางโจน  และพจิารณาอนุมตัแิผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) จาก
สภาองค์การบรหิารส่วนต าบลกวางโจน ในคราวประชุมสภา ฯ สมยัวสิามญั  ครัง้ที่ ๓/๒๕๖๔  เมื่อวนัที ่ 
๒๓  เดอืนกนัยายน  พ.ศ.๒๕๖๔  

  อาศยัอ านาจตามความในขอ้ ๒๒ (๓)  แห่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ .ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไข การ
เพิ่มเติมหรอืการเปลี่ยนแปลงแผนพฒันา ข้อ ๒๑ และขอ้ ๒๒ จงึประกาศใช้แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลกวางโจน 

  จงึประกาศมาเพือ่ใหป้ระชาชนทราบโดยทัว่กนั 

   ประกาศ ณ วนัที ่ ๒๔  เดอืนกนัยายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 
      
 
  

(ลงชื่อ)      พมูใจ   ประทุมค ำ 
                 (นางพมูใจ   ประทุมค า) 
                         นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลกวางโจน 
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แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)   องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน อ าเภอภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ   

ส่วนที่  ๑   
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานของต าบลกวางโจน 

สภาพท่ัวไป 

๑.ด้านศักยภาพ 

๑.๑ ท่ีตั้งและขนาด 

ต าบลกวางโจน  ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องอ าเภอภูเขียว  ห่างจากอ าเภอไปตามทาง 
สายภูเขียว-ชยัภูมิ  เป็นระยะทางประมาณ  ๑๓  กิโลเมตร  มีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ ๗๘.๖  ตารางกิโลเมตร    หรือ
ประมาณ ๔๙,๑๒๕ ไร่  มีพื้นท่ีใหญ่เป็นอนัดบัท่ี ๕ ของอ าเภอภูเขียว รองจากเทศบาลบา้นแกง้ เทศบาลธาตุทอง  
ต าบลหนองตูม  และต าบลหนองคอนไทย 
     ๑.๒ อาณาเขต  ต าบลกวางโจน  มีอาณาเขตติดต่อกบัต าบล/อ าเภอใกลเ้คียงดงัน้ี 

ทิศเหนือ        ติดต่อกบัต าบลโอโล  และต าบลบา้นเพชร  อ าเภอภูเขียว  จงัหวดัชยัภูมิ 

ทิศใต ้         ติดต่อกบัเทศบาลต าบลธาตุทอง อ าเภอภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ และต าบลหลุบคา 

                      อ าเภอแกง้คร้อ  จงัหวดัชยัภูมิ 

ทิศตะวนัออก  ติดตอ่กบัต าบลบา้นเพชร  ต าบลบา้นดอน  อ าเภอภูเขียว  และต าบลหนองสังข ์

                                                  อ าเภอแกง้คร้อ  จงัหวดัชยัภูมิ 

ทิศตะวนัตก    ติดต่อกบัเทศบาลต าบลธาตุทอง  อ าเภอภูเขียว  จงัหวดัชยัภูมิ 

 ๑.๓ ลกัษณะภูมิประเทศ 

      ต าบลกวางโจนมีพื้นท่ีสูงทางทิศตะวนัตกและลาดต ่าลงทางทิศตะวนัออกพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีดอนและ
เป็นท่ีราบลุ่ม  ตามล าแม่น ้าพื้นท่ีบริเวณภูหยวกสูงจากระดบัน ้าทะเลปานกลางประมาณ ๗๒๕ เมตร พื้นท่ีท่ีต ่าท่ีสุด
ของต าบลอยูสู่งจากระดบัน ้าทะเลปานกลางประมาณ  ๒๑๘-๒๖๕ เมตร      
 ๑.๔ ลกัษณะภูมิอากาศต าบลกวางโจน อยูใ่นภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มีฤดูกาล ๓ ฤดู คือ 

ฤดูหนาว ประมาณเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพนัธ์ 
   ฤดูร้อน  ประมาณเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

   ฤดูฝน  ประมาณเดือนมิถุนายน – ตุลาคม 

สภาพอากาศโดยทัว่ไป  มีอากาศหนาวจดัในฤดูหนาว  ร้อนจดัในฤดูร้อน มีระยะช่วงฤดูฝนสลบั 

กบัอากาศแหง้แลง้แตกต่างกนัอยา่งชดัเจน  และจากการท่ีลกัษณะภูมิประเทศมีเทือกเขาภูหยวกกั้นทางทิศตะวนัตก  

เทือกเขาดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีกีดขวางลงฝนจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ จึงส่งผลใหป้ริมาณฝนตกไม่มาก

เท่าท่ีควร 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  
 

 

แผนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 
 

                                                    
๑.๕ จ านวนหมู่บ้าน 

        ต าบลกวางโจนแบ่งการปกครองออกเป็นหมู่บา้นทั้งส้ิน  ๑๘ หมู่บา้น มีพื้นท่ีเตม็ทั้งหมู่บา้นในเขต
องคก์ารบริหารส่วนต าบล  ดงัน้ี  คือ 
  บา้นบวัพกัเกวียน  หมู่ท่ี  ๑  บา้นนาลอ้ม  หมู่ท่ี ๑๐ 

  บา้นโนนทอง  หมู่ท่ี  ๒  บา้นทองส าราญ  หมู่ท่ี ๑๑ 

  บา้นหนองคร้อ  หมู่ท่ี ๓  บา้นบวัพกัเกวียน หมู่ท่ี ๑๒ 

  บา้นกวางโจน  หมู่ท่ี ๔  บา้นหนองกุงค า  หมู่ท่ี  ๑๓ 

  บา้นดอนจ าปา  หมู่ท่ี ๕  บา้นหนองกุง  หมู่ท่ี  ๑๔ 

  บา้นหนองกุง  หมู่ท่ี ๖  บา้นหนองสะเดา  หมู่ท่ี ๑๕ 

  บา้นหนองปอแดง หมู่ท่ี ๗  บา้นใหม่เทพประทาน หมู่ท่ี ๑๖ 

  บา้นโนนตุ่น  หมู่ท่ี ๘  บา้นโนนจ าปาทอง หมู่ท่ี ๑๗ 

  บา้นสวนออ้ย  หมู่ท่ี ๙  บา้นกวางโจน  หมู่ท่ี ๑๘ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  
 

 

๑.๖ ประชากร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน มีจ านวนครัวเรือนทั้งส้ิน ๓,๓๙๘ ครัวเรือน    

       มีจ านวนประชากร  ทั้งส้ิน  ๑๑,๗๒๔ คน ขอ้มูล ณ เดือนมิถุนายน  ๒๕๖๓ 
 

 

  อา้งอิง * ผูพ้ิมพร์ายงาน: นิโลบล คุณประทุม พิมพท่ี์ ส านกัทะเบียนอ าเภอภูเขียว ปี ๒๕๖๔ 

 

 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 
ประชากร 

รวม 
ชาย หญิง 

๑ บวัพกัเกวียน ๔๐๒ ๕๔๒ ๕๕๔ ๑,๐๙๖ 

๒ โนนทอง ๑๕๓ ๓๐๒ ๒๘๗ ๕๘๙ 

๓ หนองคร้อ ๑๕๔ ๒๒๘ ๒๓๒ ๔๖๐ 

๔ กวางโจน ๑๕๐ ๒๒๙ ๒๓๗ ๔๖๖ 

๕ ดอนจ าปา ๑๘๒ ๓๑๓ ๓๒๙ ๖๔๒ 

๖ หนองกุง ๓๐๗ ๔๔๕ ๔๖๐ ๙๐๕ 

๗ หนองปอแดง ๒๐๒ ๓๗๐ ๓๗๘ ๗๔๘ 

๘ โนนตุ่น ๘๗ ๑๗๒ ๑๖๔ ๓๓๖ 

๙ สวนออ้ย ๒๐๑ ๔๐๐ ๓๗๔ ๗๗๔ 

๑๐ นาลอ้ม ๑๒๐ ๒๓๑ ๒๓๓ ๔๖๔ 

๑๑ ทองส าราญ ๑๘๑ ๓๕๖ ๓๓๐ ๖๘๖ 

๑๒ บวัพกัเกวียน ๒๑๔ ๔๑๘ ๔๒๓ ๘๔๑ 

๑๓ หนองกุงค า ๒๘๓ ๓๙๙ ๓๙๐ ๗๘๙ 

๑๔ หนองกุง ๑๙๖ ๓๔๑ ๓๕๙ ๗๐๐ 

๑๕ หนองสะเดา ๑๔๒ ๒๙๙ ๓๐๕ ๖๐๔ 

๑๖ ใหม่เทพประทาน ๘๗ ๑๒๖ ๑๕๑ ๒๗๗ 

๑๗ โนนจ าปาทอง ๑๘๒ ๓๘๘ ๓๖๒ ๗๕๐ 

๑๘ กวางโจน ๑๕๕ ๒๙๒ ๓๐๕ ๕๙๗ 

  รวมทั้งส้ิน ๓,๓๙๘ ๕,๘๐๙ ๕,๘๓๙ ๑๑,๗๒๔ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  
 

 

๒. สภาพทางเศรษฐกจิ 

       ๒.๑ อาชีพ  

    อาชีพหลกั  คือการท านา  ซ่ึงมีอยูใ่นทุกหมู่บา้น  ขา้วท่ีปลูกส่วนส่วนใหญ่เป็นขา้วเหนียว (ส่วนใหญ่เป็น
ขา้วเหนียวพนัธ์ กข.๖ และ กข.๒๓) ขา้วจา้วมีปลูกบา้งแต่เป็นส่วนนอ้ย 
    อาชีพรอง  คือการท าไร่  และท าสวน ไดแ้ก่ 

  การปลูกอ้อย มีปลูกมากเป็นอนัดบัสองรองจากขา้ว และปลูกในพื้นท่ีในทุกหมู่บา้น  เน่ืองจากอยู่
ใกลโ้รงงานน ้าตาลรวมเกษตรกร(ในต าบลโคกสะอาด อ าเภอภูเขียว) คิดเป็นพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยทั้งหมด  ๗,๔๙๕  ไร่  
เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัรองจากขา้ว 

การปลูกข้าวโพด แต่เดิมปลูกเป็นจ านวนมาก แต่ในปัจจุบนัก็มีปลูกบา้งแต่ไม่มากนกัส่วนใหญ่ปลูก

เฉพาะส าหรับบริโภคในครัวเรือน 

การปลูกไม้ผล ไมย้นืตน้ ไดแ้ก่ มะม่วง กลว้ย มะพร้าว มะขามฯ ปลูกในพื้นท่ีเกือบทุกหมู่บา้น   
คิดเป็นพื้นท่ีเพาะปลูก  ๒๖๖  ไร่ 

การเล้ียงสัตว ์มีเกือบทุกหมู่บา้น สัตวท่ี์ล้ียงไดแ้ก่ 

                     ๑. การเล้ียงโคเน้ือ (โคพื้นเมือง, โคลูกผสม, โคพนัธ์แท)้ มีการเล้ียงกระจายไปในทุก        

หมู่บา้นมีเกษตรกรผูเ้ล้ียงประมาณ ๑๐๐ ราย และโคเน้ือประมาณ ๒๐๐ตวั มีเล้ียงมากในบา้นหนองคร้อ   

บา้นบวัพกัเกวียน (ม.๑) และบา้นหนองกุงค า (ม.๑๓) 

                      ๒. การเล้ียงกระบือ เล้ียงเพื่อใชง้านในการท าการเกษตรมีเกษตรกรผูเ้ล้ียงจ านวน ๕๐ ราย  

กระบือประมาณ ๑๐๐ตวั มีการเล้ียงประปรายในหมู่ท่ี๑ บา้นบวัพกัเกวียน บา้นดอนจ าปา บา้นหนองคร้อ   

และบา้นหนองกุงค า 

                     ๓. การเล้ียงสุกร เป็นการเล้ียงแบบออมเงินในครัวเรือน  นอกนั้นก็เป็นการเล้ียงเป็นฟาร์ม  ขนาดเลก็ 

ส่วนฟาร์มขนาดกลางและขนาดใหญ่มีจ านวนนอ้ย ต าบลกวางโจนมีผูเ้ล้ียง สุกรจ านวน  ๕๐รายสุกรจ านวน ๕๐๐ ตวั 

                      ๔. การเล้ียงเป็ด (เป็ดเชอร่ี, เป็ดเทศ) ส่วนใหญ่เล้ียงเพื่อบริโภคในครัวเรือน มีเกษตรกรผูเ้ล้ียง จ านวน  

๒๐๐  ราย  เป็ดจ านวน  ๒,๐๐๐  ตวั 

   ๕. การเล้ียงไก่  (ไก่เน้ือ, ไก่ไข่, ไก่พื้นเมือง) ต าบลกวางโจนมีการเล้ียงไก่เป็นฟาร์มขนาดกลาง             

โดยเป็นลูกคา้ของบริษทัใหญ่ท่ีท าการส่งออก เกษตรกรผูเ้ล้ียงประมาณ ๒๖๒ ราย ไก่จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ ตวั 

การประมง การท าประมงในพื้นท่ีต าบลกวางโจน จะเป็นประมงน ้าจืด คือ จบัปลาจากแหล่งน ้า

ธรรมชาติและเกษตรกรบางส่วนก็เพาะเล้ียงพนัธ์ปลาดว้ย เช่น ปลานิล ปลาตะเพียน  ปลาไน  ปลาดุก  โดยขดุบ่อเล้ียง

ปลาหรือเล้ียงปลาในนาขา้ว  แต่นบัวา่ยงัเป็นส่วนนอ้ย ซ่ึงมีอยูก่ระจายในหมู่บา้นต่าง ๆ ของต าบล 
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  อาชีพเสริม  ไดแ้ก่ 

                          การทอผา้ ซ่ึงมีอยูใ่นทุกหมู่บา้น ส่วนใหญ่เป็นการทอผา้ไหม ผา้ไหมมดัหม่ี และผา้ขิด ส่วนมากเป็น
การท าเพื่อการออมในครัวเรือน ท ามากท่ีบา้นหนองกุงทั้ง ๓ หมู่ คือ หมู่ ๖,๑๓,๑๔ บา้นบวัพกัเกวียนทั้ง ๒ หมู่ หมู่ท่ี 
๑ และ ๑๒  บา้นนาลอ้ม และบา้นหนองปอแดง  
                          การคา้ขาย ส่วนมากเป็นร้านขายของช าขนาดเลก็ และขนาดกลาง ซ่ึงมีกระจายไปในทุกหมู่บา้นแต่ท่ี

มีมากท่ีสุดคือ  บา้นหนองกุงทั้งสามหมู่บา้น  รองลงมาคือบา้นบวัพกัเกวียนทั้งสองหมู่บา้น   

      รับจา้งต่าง ๆ 

๒.๒ หน่วยธุรกจิในเขต องค์การบริหารส่วนต าบล 

-  ป๊ัมน ้ามนัและก๊าซ ส่วนใหญ่เป็นป๊ัมน ้ามนัขนาดเลก็ และป๊ัมหลอดจ านวน    ๒    แห่ง 

-  โรงสี      จ านวน  ๓๐ แห่ง 

-  ร้านอาหาร      จ านวน    ๓ แห่ง 

-  ร้านคา้     จ านวน  ๖๐ แห่ง 

-  ร้านท าเฟอร์นิเจอร์และเหล็กดดั     จ านวน    ๒ แห่ง 

-  อู่ซ่อมรถยนต/์จกัรยานยนต ์    จ านวน  ๑๐ แห่ง 

-  ฟาร์มไก่     จ านวน    ๓ แห่ง 

-  กิจการยางรัด     จ านวน    ๑ แห่ง 

-  รับซ้ือถงัพลาสติกและเหลก็   จ านวน    ๒ แห่ง 

-  ร้านเสริมสวย     จ านวน    ๔ แห่ง 

-  โกดงัเก็บแก๊สหุงตม้ขนาดเลก็   จ านวน    ๑ แห่ง 

-  เสาโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี     จ านวน    ๑ แห่ง 

-  ร้านขายผา้ส าเร็จรูป    จ านวน    ๑ แห่ง 

-  โรงงานท าเหลก็ป้ิง    จ านวน    ๒ แห่ง 

-  โรงงานทอผา้ไหมพรม    จ านวน    ๑ แห่ง 

๓.  สภาพทางสังคม 

๓.๑ การศึกษา 

  ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนอยู ่ ๔  ระดบั  คือ  
ก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษา  มธัยมศึกษาตอนตน้  และมธัยมศึกษาตอนปลาย  ดงัน้ี  คือ 
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 * โรงเรียนในพื้นท่ี จ านวน ๙ โรงเรียน ดงัน้ี 

                 ๑. โรงเรียนชุมชนบา้นบวัพกัเกวียน                       ๖. โรงเรียนบา้นหนองปอแดง     

                 ๒. โรงเรียนบา้นกวางโจนโนนทอง                       ๗. โรงเรียนบา้นสวนออ้ย     

                 ๓. โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา        ๘. โรงเรียนบา้นนาลอ้ม 

                 ๔. โรงเรียนบา้นดอนจ าปา             ๙. โรงเรียนกวางโจนศึกษา    

                 ๕. โรงเรียนบา้นหนองกุง   

         โรงเรียนมธัยมศึกษา มีจ านวน ๒ โรงเรียน คือ 

    ๑. โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา  บา้นหนองคร้อ  เป็นโรงเรียนมธัยมขยายโอกาส  

   ระดบัมธัยมศึกษาเปิดการสอนในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  (ม.๑-ม.๓)    

                      ๒. โรงเรียนกวางโจนศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ถึงมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.๑-ม.๖)     
                            โรงเรียนถ่ายโอนสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อบจ.) 
 

ตารางแสดงจ านวนนักเรียนในระบบแยกตามระดับการศึกษา 

ช่ือโรงเรียน 

นกัเรียนระดบั 

ประถม (ปี ๒๕๖๔) 

นกัเรียนระดบัมธัยม 

(ปี ๒๕๖๔) 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ปี ๒๕๖๔ 

โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา 

โรงเรียนชุมชนบา้นบวัพกัเกวียน 

โรงเรียนกวางโจนโนนทอง 

โรงเรียนดอนจ าปา 

โรงเรียนนาลอ้ม 

โรงเรียนสวนออ้ย 

โรงเรียนหนองกุง 

โรงเรียนหนองปอแดง 

๑๒๔ 

๙๕ 

๖๒ 

๙๑ 

- 

๔๑ 

๑๐๒ 

๓๕ 

๖๘ 

๘๒ 

๓๒ 

๗๐ 

- 

๔๗ 

๑๒๓ 

๓๔ 

๒๒ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

๒๗ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

๒๔๑ 

๑๗๗ 

๙๔ 

๑๖๑ 

- 

๘๘ 

๒๒๕ 

๖๙ 

รวม ๕๕๐ ๔๕๖ ๒๒ ๒๗ ๑,๐๕๕ 
                           

         หมายเหตุ : ขอ้มูลนกัเรียน ณ วนัท่ี   กนัยายน  ๒๕๖๔ 
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ตารางแสดงจ านวนนักเรียนศูนย์พฒันาเด็กเลก็ต าบลกวางโจน ประจ าปี ๒๕๖๔ 

- ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔   

การศึกษานอกระบบ  มี  ๑  แห่ง 

 ต าบลกวางโจนมีเครือข่ายของกรมการศึกษานอกโรงเรียนมาเปิดบริการในพื้นท่ีของต าบล  หรือท่ี

เรียกวา่ กศน.ต าบลกวางโจนมีการฝึกอาชีพหลกัสูตรระยะสั้น พร้อมมีอินเตอร์เน็ตไวบ้ริการประชาชนในต าบล 

 -  มีครู  จ านวน      ๖ คน 

 -  มีนกัเรียนระดบัประถมศึกษา จ านวน            ๕ คน 

 -  มีนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน        ๒๓๕ คน 

 -  มีนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน        ๒๐๘ คน 

๓.๒ สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

                      การศาสนา  ประชาชนส่วนใหญ่ในต าบลนบัถือศาสนาพุทธ ศาสนาอ่ืนก็มีบา้งแต่นอ้ยมาก   

ส าหรับความเช่ือถือประเพณีสมยัก่อน  ยงัคงมีอยูต่ามหมู่บา้นต่างๆ  เช่น  การแห่นางแมว บุญพระเวส   

บุญบั้งไฟ  บุญขา้วจ่ี  ฯลฯ 

  ๑.) วดัจ านวน  ๑๐  แห่ง  ไดแ้ก่ 

   ๑.วดับวับาน   ตั้งอยูท่ี่บา้นบวัพกัเกวียน  หมู่ท่ี  ๑๒     

   ๒.วดัน ้าออ้ม  ตั้งอยูท่ี่บา้นโนนทอง  หมู่ท่ี   ๒     

   ๓.วดัราษฎร์สามคัคี ตั้งอยูท่ี่บา้นหนองคร้อ  หมู่ท่ี   ๓  

๔.วดัเจดีย ์  ตั้งอยูท่ี่บา้นกวางโจน  หมู่ท่ี   ๔  

๕.วดัโนนจ าปาทอง ตั้งอยูท่ี่บา้นโนนจ าปาทอง หมู่ท่ี  ๑๗ 

 

ช่ือโรงเรียน เป็นศูนยฯ์ถ่ายโอน/ตั้งเอง 
จ านวนผูดู้แลเด็ก 

(คน) 

จ านวนนกัเรียน รวมทั้งส้ิน 

(คน) ชาย หญิง 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัเฝือแฝง กรมการศาสนา ๓ ๑๖ ๒๐ ๓๖ 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัราษฎร์สามคัคี กรมการศาสนา ๒ ๑๓ ๑๐ ๒๓ 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นหนองกุง กรมการพฒันาชุมชน ๔ ๓๔ ๒๑ ๕๕ 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นบวัพกัเกวียน กรมการพฒันาชุมชน ๓ ๒๒ ๑๔ ๓๖ 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัเจดีย ์ กรมการศาสนา ๒ ๑๑ ๙ ๒๐ 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นดอนจ าปา สปช.ถ่ายโอน ๓ ขวบ ๔ ๒๓ ๑๘ ๔๑ 

รวม ๑๘ ๑๑๙ ๙๒ ๒๑๑ 
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๖.วดัสวรรคน์คร  ตั้งอยูท่ี่บา้นหนองกุง  หมู่ท่ี  ๑๔  

๗.วดัเฝือแฝง  ตั้งอยูท่ี่บา้นหนองปอแดง  หมู่ท่ี   ๗  

๘.วดัศรีบุญเรือง  ตั้งอยูท่ี่บา้นสวนออ้ย  หมู่ท่ี   ๙  

๙.วดัอมัพวนั  ตั้งอยูท่ี่ บา้นนาลอ้ม  หมู่ท่ี  ๑๐ 

๑๐.วดัใหม่เทพประทาน  ตั้งอยูท่ี่ บา้นใหม่เทพประทาน  หมู่ท่ี  ๑๖ 

๑๑.วดัศิริธรรม    ตั้งอยูท่ี่ บา้นหนองกุง  หมู่ท่ี  ๑๔  

  ๒.) ส านกัสงฆ ์ จ านวน  ๔  แห่ง 

   ๑.ส านกัสงฆป่์าบวัแกว้   ตั้งอยูบ่า้นบวัพกัเกวียน หมู่ท่ี ๑ 

   ๒.ส านกัสงฆป์ฏิบติัธรรมวิมุตติสุข ตั้งอยูบ่า้นบวัพกัเกวียน หมู่ท่ี ๑ 

   ๓.ส านกัสงฆบ์า้นโนนตุ่น  ตั้งอยูบ่า้นโนนตุ่น หมู่ท่ี ๘ 

   ๔.ท่ีพกัสงฆป่์าทรงกรด    ตั้งอยูบ่า้นหนองกุง หมู่ท่ี๑๔ 

๓.๓ การสาธารณสุข 

                การใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขในต าบล ยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผูป่้วยภายในหมู่บา้น/ต าบล 

เพราะขาดงบประมาณและบุคลากรในดา้นน้ี   และในต าบลมีสถานีอนามยั ๒ แห่ง ประชาชนส่วนหน่ึงตอ้งเดินทาง

ไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลในอ าเภอภูเขียว โรงพยาบาลจงัหวดั และโรงพยาบาลของอ าเภอแกง้คร้อแทน เพราะ

สถานีอนามยัยงัขาดบุคลากรท่ีมีความสามารถและเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั 

-  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   จ านวน      ๒ แห่ง 
 -  มีเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขทั้งหมด   จ านวน    ๑๔ คน  

-  ร้านขายยาประเภทต่าง    จ านวน      ๑ แห่ง 

-  อสม.      จ านวน           ๒๓๒ คน 

 -  มีผูป่้วยมาใชบ้ริการโดยเฉล่ียประมาณ ๑,๖๕๐ คน/เดือน (รวมถึงประชาชนในต าบลอ่ืนดว้ย) 
เหตุผลท่ีประชาชนมาใช้บริการ 

๑.ไม่ตอ้งเดินทางไกล 

๒.ไม่ตอ้งรอนาน 
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หน้าท่ีของสาธารณสุขต าบล 

๑)  ส่งเสริมสุขภาพ – อนามยั  แม่และเด็ก , ผูสู้งอายุ 

๒)  รักษาพยาบาล 

๓)  ป้องกนัโรค 

๔)  ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

๕)  อบรมฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติด 

สาเหตุการตาย  ส่วนใหญ่เกิดจาก 

 ๑) เกิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนน 

 ๒) โรคเอดส์ 

 ๓) โรคมะเร็ง 

  อตัราการมีและใชส้้วมราดน ้ า  ร้อยละ  ๑๐๐% 

     ๓.๔ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

       กลุ่มพลงัมวลชน      

- ลูกเสือชาวบา้น  ๒  รุ่น  จ านวน  ๓๐๐  คน 

     - อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)  ๒   รุ่น  จ านวน  ๒๔๔  คน 

๔.  การบริการพื้นฐาน 

๔.๑ การคมนาคม   

                 ต าบลกวางโจนสามารถติดต่อกบัต าบลใกลเ้คียงและหมู่บา้นต่างๆภายในต าบลไดโ้ดยทางรถยนต์ ปัจจุบนั

การติดต่อกบัต าบลใกลเ้คียงเป็นถนนลาดยาง  เป็นไปอยา่งสะดวกสบาย   แต่การคมนาคมระหวา่งหมู่บา้นนั้น ไดรั้บ

ความสะดวกต่อการสัญจรไปมามากขึ้น ยงัเหลือเพียงส่วนนอ้ยเท่านั้นท่ียงัเป็นถนนลูกรัง ซ่ึงการสัญจรในหนา้ฝนยงั

มีความล าบากมากในบางหมู่บา้น แยกเป็นเส้นทางคมนาคม  ดงัน้ี 

         ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข ๒๐๑ สายชยัภูมิ-ชุมแพ เป็นทางลาดยางสภาพดีสามารถใชค้มนาคมไดดี้ทุกฤดูกาล 

        ทาง รพช.(ลาดยาง)  เป็นเส้นทางสายหลกัของต าบล  มี  ๒  เส้นทาง  คือ 

      ๑. ทางชนบท หมายเลข ชย ๑๑๐๑๖ จากบา้นหนองกุง หมู่ท่ี ๑๔ ต าบลกวางโจน อ าเภอภูเขียว  ถึงบา้น

หนองดินด า  อ าเภอแกง้คร้อ  จงัหวดัชยัภูมิ  สภาพถนนเป็นถนนลาดยางจากบา้นหนองกุง ถึงบา้นสวนออ้ย ซ่ึงใน

ปัจจุบนัถนนในช่วงน้ีช ารุดทรุดโทรมมากเพราะรถบรรทุกออ้ยว่ิงขนถ่ายสินคา้จ านวนมากส่วนช่วงท่ีเหลือจากบา้น

สวนออ้ยผา่นบา้นหนองคร้อ  เป็นถนนลาดยางยงัใชก้ารไดบ้างช่วง    
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      ๒. ทางชนบท หมายเลข  ๑๒๐๘๓  โดยแยกจากทางหลวงแผน่ดินหมายเลข  ๒๐๑ (ชยัภูมิ-ชุมแพ) ท่ีบา้น

บวัพกัเกวียน  หมู่ท่ี ๑ ผา่นบา้นทองส าราญ  หมู่ท่ี ๑๑ ผา่นหมู่ท่ี ๗ บา้นหนองปอแดง ซ่ึงในช่วงน้ี 

สภาพถนนเป็นถนนลาดยาง แต่ปัจจุบนัไดช้ ารุดไปมากโดยเฉพาะช่วงท่ีผา่นหมู่ท่ี ๑ และหมู่ท่ี ๗ บา้นหนองปอแดง  

ส่วนท่ีต่อจากบา้นหนองปอแดง  เป็นถนนซีแพค็ จ านวน ๓ หมู่บา้น ผา่นบา้นฉนวน  ต าบลบา้นดอน  บา้นโนนทอง 

หมู่ท่ี ๒ บา้นกวางโจน  หมู่ท่ี ๔ และบา้นดอนจ าปา หมู่ท่ี ๕  เป็นถนนลาดยางยงัใชก้ารไดบ้างช่วง 

    ๓.ทางทางหลวงชนบท หมายเลข ๒๐๑๓ บา้นหนองกุง  บา้นสวนออ้ย บา้นนาลอ้ม เป็นถนนลาดยาง  

 ๔.๒ การโทรคมนาคม องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน มีการโทรคมนาคม ดงัน้ี คือ 

  ท่ีท าการไปรษณียห์มู่บา้น   จ านวน  ๑  แห่ง ตั้งอยูท่ี่หมู่ท่ี ๑ บา้นบวัพกัเกวียน 

 ๔.๓ การไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

  มีไฟฟ้าครบทุกหมู่บา้น       จ านวน   ๑๘  หมู่บา้น 

๔.๔ แหล่งน ้าธรรมชาติ ได้แก่  ล าน ้า, ล าหว้ย จ านวน  ๕  สาย คือ 

- ล าหว้ยหมาตายล่าง 

- ล าหว้ยหมาตายบน 

- ล าหว้ยกุดกวางโจน 

- ล าหว้ยหอย 

- ล าหว้ยนาบ่า     

- ล าหว้ยขี่หนู 

            - บึง/หนอง/อ่ืนๆ       จ านวน  ๒๓  แห่ง 
 

๔.๕ แหล่งน ้าท่ีสร้างขึน้และใช้การได้   ได้แก่ 

        * อ่างเก็บน ้าขนาดเลก็ จ านวน        ๒ แห่ง    

        * ฝาย / ท านบ  จ านวน      ๑๐ แห่ง 

        * บ่อน ้าต้ืน   จ านวน  ๒๒๐ แห่ง 

        * บ่อบาดาล   จ านวน  ๑๔๕ แห่ง 

        * สระน ้าท่ีสร้างขึ้น  จ านวน    ๒๕ แห่ง 

        * ประปาหมู่บา้น  จ านวน    ๑๘ แห่ง 
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๕.  ข้อมูลอ่ืนๆ 

          ๕.๑ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี ได้แก่ 

              -ป่าไมใ้นเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน ยงัมีพื้นท่ีทรัพยากรป่าไม ้ จ านวน ๑ แห่ง อยูท่างตะวนัตก

ของต าบลเน่ืองจากเป็นเขตป่าและภูเขา บริเวณพื้นท่ีของหมู่ท่ี ๑ บา้นบวัพกัเกวียน หมู่ท่ี ๖,๑๓,๑๔  บา้นหนองกุง 

      - ภูเขา จ านวน ๑ แห่ง คือบริเวณป่าภูหยวกซ่ึงตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของต าบล 

       - สัตวป่์า จ าพวก หมูป่า ไก่ป่า กระรอก กระแต ฯลฯ ยงัปรากฏใหเ้ห็นในบริเวณเทือกเขาภูหยวก 
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โครงสร้างหน้าที่ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลัด อบต. 

นายชลอ   บุญเพง็ 

- 

ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองสวัสดิการฯ 

1.  นางสาวล าไพ  ทีดินด า 

2. นายไพทูรย ์ นาคสุวรรณ 

3. นายประกาศิต  บุญช่วย 

4. นางสาวเมทิกา  คุณประทุม 

5. นางสาวสุดารัตน์  โสภี 

6. นายคมสันต ์ วรรณศรี 

7. นายไพบูลย ์ โฮฐประภยั 

8. นายบุญส่ง  จ่าสอน 

9. นางสาวภาวิณี  โคตรบา้นแข ้

10. นางสาววิภา  วนัทาเขียว 

11. นายเกียรติพงษ ์ รอดแกว้ 

 
 

 

1. นางนอ้มนริศรา  หมู่โสภณ 
2. นางภทัราภรณ    อุตชี 
3. นางเกษสุดา  จิวานนัทวฒัน์ 
4. นายอภิชาต  คงโนนกอก 
5. นางจนัทร์หอม  หอมวงษ ์
6. นางสาวสุนิสา  ธารารักษ ์
7. นางสาวอรทยั  ประสานเช้ือ 
8. นางสาวลลิตา  รอดแกว้ 
 

 

1. นายบรรจง  แพรชยัภูมิ 
2. นายเสนอ ผอ่งสามสวน 
3. นายชรินทร์  โพชะกะ 
4. นายกอ้งเกรียติ  จอมค าสิงห ์
5. นายอภิชาต  แกว้มูลมุข 

1. นายนิกร  มาละ 

2. นางสาวอรนุช  คุณประทุม 

นายก อบต. 

นางพูมใจ  ประทุมค า 

     รองนายก อบต. 

   นายสมบติั  หมู่เมือง 

รองนายก อบต. 

 นายประเวช  วนัทาเขียว 

กองการศึกษาฯ 

1.   นางสาวนุจรินทร์  ทิพยบ์ุญผล 
2  .นางพูกพนัธ์  วิชาดี 
3.  นางฉลอง  ภูดินดาน 
4.  น.ส.สุพฒั  ใจดี 
5. นางจารุวรรณ์  รัศมีพนัธ์ 
6.นางละออง  หมู่เมือง 
7.นางยพุิน  ผมเวียง 
8.นางจนัทรา  วนัทาเขียว 
9.นางราตรี   มณีศรี 
10.นางสมภาร  เกตุเขียว 
11.น.ส. พนัณี  ใจเสงี่ยม 
12. น.ส.เกษทิพย ์ ปราบพลา 
13.น.ส.รุ่งอรุณ  ศรีโท                     
14.น.ส.จุฑามาศ  ชยัประทุม 
15.น.ส. ภทัรกาญจน์   วิเศษชาติ 
16. นางสุนีรัตน์   อ่อนอุทยั 
17.นายเมธิชยั  สาริศรี 

 

 

 

กองสาธารณสุขฯ

อมยธา 
          1.นายศรนรินทร์  มงัคลา  

2.นางสาวนิศาชล  ตระกลูศรี 

3.นายวุฒิชยั  คลงัช านาญ 

4. นายสุพจน์  พรมโสฬส 

5. นายพงษศ์กัด์ิ ทองชยัภูมิ 

6. นายราชนั  บุญสุขา 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

๑. นางสาวนงลกัษณ์  บุญมาตย ์

 

รองปลัด อบต. 

นางสาวกรรณิการ์  ดิเรกโภค 
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๖.  ศักยภาพในต าบล 

  ๖.๑. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 

รายช่ือผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

  ๑.  นางพูมใจ  ประทุมค า  นายก อบต. กวางโจน 

  ๒.  นายสมบติั  หมู่เมือง   รองนายก อบต.กวางโจน 

  ๓.  นายศุภชยั   วนัทาเขียว รองนายก อบต. กวางโจน 

  ๔.  นายจกัรพนัธ์  เหล่ามะลึก เลขานุการนายก อบต.กวางโจน 

ต าแหน่งฝ่ายนิติบัญญัติ ไดแ้ก่ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  จ านวน  ๒๑  คน คือ 

  ๑.  นายประยงค ์ ประชามอญ  ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล   

  ๒.  นายบุญยงั   โพธ์ิพรหม  รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล   

  ๓.  นายชลอ บุญเพง็   เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล    

๔.  นางสุนดัดา  สุริยนัต ์    ส.อบต.  หมู่ท่ี    ๑ 

  ๕.  นายสมชาย  อ่อนอุทยั   ส.อบต.  หมู่ท่ี    ๒ 

  ๖.  นายนิยม   ม่ิงภูเขียว      ส.อบต.  หมู่ท่ี    ๓ 

  ๗.  นายพิทกัษ ์ โคตรภูเขียว   ส.อบต.  หมู่ท่ี    ๔ 

๘. นายสมบูรณ์   เกิดมงคล   ส.อบต.  หมู่ท่ี    ๕ 

  ๙.  นายสมพิศ   ผมเวียง    ส.อบต.  หมู่ท่ี    ๖ 

  ๑๐.  นายอตัถะยา  เสือเขียว   ส.อบต.  หมู่ท่ี    ๗ 

  ๑๑.  นายบุญยงั  โพธ์ิพรหม   ส.อบต.  หมู่ท่ี    ๘ 

  ๑๒.  นายโสภิญ  กนัหาเขียว   ส.อบต.  หมู่ท่ี    ๙ 

  ๑๓.  นายเสน่ห์  พรหมประเสริฐ   ส.อบต.  หมู่ท่ี  ๑๐ 

  ๑๔.  นางส าราญ  บุญจิตร    ส.อบต.  หมู่ท่ี  ๑๑ 

  ๑๕.  นางลดัดาพร  พนัธ์สง่า   ส.อบต.  หมู่ท่ี  ๑๒                                                                                

  ๑๖.  นายประยง  ประชามอญ             ส.อบต.  หมู่ท่ี  ๑๓ 

  ๑๗.  นายส าเรียง  เช้ืออ่อน     ส.อบต.  หมู่ท่ี  ๑๔  

  ๑๘.  นางเมตร  นิลบรรพต   ส.อบต.  หมู่ท่ี  ๑๕ 

  ๑๙.  นายพินิจ  อุปมยั     ส.อบต.  หมู่ท่ี  ๑๖ 

  ๒๐.  นายพลวตัร  ธีรโชติพนัธุ์   ส.อบต.  หมู่ท่ี  ๑๗ 
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  ๒๑.  นายสมฤทธ์ิ   รัตนประทุม   ส.อบต.  หมู่ท่ี  ๑๘   

 ต าแหน่งในส านักปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  ๑๕  คน  ได้แก่ 

๑.  นายชลอ    บุญเพง็    ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  

๒.  นางสาวกรรณิการ์  ดิเรกโภค   รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  

๓.  นางสาวล าไพ  ทีดินด า   หวัหนา้ส านกังานปลดั  

๔.  นายไพทูรย ์ นาคสุวรรณ   นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 

๕.  นายประกาศิต   บุญช่วย   นกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

๖. นางสาวสุดารัตน์  โสภี   นิติกร 

๗.นางสาวเมทิกา  คุณประทุม   นกัทรัพยากรบุคคล 

๘.นายคมสันต ์ วรรณศรี    นกัวิชาการเกษตร 

พนักงานจ้าง  ๖  อตัรา  คือ 

๑.  นางสาวภาวิณี  โคตรบา้นแข ้   ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ  

๒.  นายไพบูลย ์ โอฐประภยั   พนกังานขบัรถยนต ์   

๓.  นายบุญส่ง  จ่าสอน    ยาม 

๔.  นายเกียรติพงษ ์ รอดแกว้    ผูช่้วยนกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 

๕.  นายสุภาพ  เทียนค า    นกัการภารโรง 

๖.  นางสาววิภา  วนัทาเขียว   ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

๑.  นางสาวนงลกัษณ์  บุญมาตย ์   นกัวิชาการตรวจสอบภายใน  

ต าแหน่งในกองคลงั   จ านวน   ๘   คน   ได้แก่ 

๑. นางนอ้มนริศรา  หมู่โสภณ   ผูอ้  านวยการกองคลงั  

๒. นางภทัรภรณ์    อุตชี    นกัวิชาการเงินและบญัชี 

๓. นางเกษสุดา  จิวานนัทวฒัน์   เจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้

๔.นายอภิชาต   คงโนนกอก   เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 

ลูกจ้างประจ า  ๑  อตัรา คือ 

๑.  นางจนัทร์หอม  หอมวงษ ์   เจา้พนกังานการเงินและบญัชี 

พนักงานจ้าง  ๓  อตัรา  คือ 

๑. นางสาวอรทยั  ประสานเช้ือ   ผูช่้วยเจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้ 
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๒. นางสาวสุนิสา  ธารารักษ ์   ผูช่้วยเจา้พนกังานการเงินและบญัชี 

๓. นางสาวลลิตา   รอดแกว้   ผูช่้วยเจา้พนกังานพสัดุ 
 

ต าแหน่งในกองช่าง  จ านวน  ๕  คน ได้แก่     

๑. นายบรรจง  แพรชยัภูมิ    ผูอ้  านวยการกองช่าง 

๒. นายเสนอ  ผอ่งสามสวน   นายช่างโยธา 

พนักงานจ้าง  ๓ อตัรา คือ 

๑. นายชรินทร์  โพชะกะ    ผูช่้วยช่างโยธา 

๒. นายกอ้งเกียรติ  จอมค าสิงห์   ผูช่้วยเจา้พนกังานประปา 

๓. นายอภิชาต  แกว้มูลมุข   เจา้พนกังานธุรการ  
 

 

           ต าแหน่งในกองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม จ านวน  ๑๘ คน ไดแ้ก่ 

๑.  ว่าง     ผูอ้  านวยการกองการศึกษา  

๒. นางสาวนุจรินทร์  ทิพยบ์ุญผล   เจา้พนกังานธุรการ  

๓. นางผกูพนัธ์  วิชาดี    ครู 

๔. นางฉลอง  ภูดินดาน    ครู 

๕. น.ส.สุพฒั  ใจดี     ครู 

๖. นางจารุวรรณ์  รัศมีพนัธ์    ครู 

๗. นางยพุิน  ผมเวียง    ครู 

๘.นางจนัทรา  วนัทาเขียว    ครู 

๙.นางราตรี  มณีศรี     ครู 

๑๐.น.ส.รุ่งอรุณ  ศรีโท    ครู 

๑๑ น.ส.พนัณี  ใจเสง่ียม    ครู 

พนกังานจา้ง  ๗  อตัรา  คือ 

๑. น.ส.เกษทิพย ์ ปราบพลา   ผูช่้วยหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

๒. นางละออง  หมู่เมือง   ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก 

๓. น.ส.ภทัรกาญจน์  วิเศษชาติ  ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก 

๔. นางสมภาร  เกตุเขียว   ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก 

                         ๕. น.ส.จุฑามาศ  ชยัประทุม   ผูช่้วยหวัหนา้ครูผูดู้แลเด็ก 
                         ๖. นางสุนีรัตน์  อ่อนอุทยั                        ผูช่้วยหวัหนา้ครูผูดู้แลเด็ก 
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          ต าแหน่งในกองสวสัดิการและสังคม จ านวน  ๒ คน ไดแ้ก่ 

๑. นายนิกร  มาละ    ผูอ้  านวยการกองสวสัดิการสังคม  
พนกังานจา้ง  ๑  อตัรา คือ 

๑. นางสาวอรนุช    คุณประทุม  ผูช่้วยเจา้พนกังานพฒันาชุมชน 

  ต าแหน่งในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม  จ านวน   ๕  คน ไดแ้ก่พนกังานจา้ง  ๔  อตัรา คือ 

  ๑. นายศรนรินทร์  มงัคลา   เจา้พนกังานสาธารณสุข 

            พนกังานจา้ง  ๓  อตัรา  คือ 

๑. นายวุฒิชยั  คลงัช านาญ   พนกังานขบัรถขยะ 

๒. นายสุพจน์  พรมโสฬส   คนงานประจ ารถขยะ 

๓. นายพงษศ์กัด์ิ  ทองชยัภูมิ   คนงานประจ ารถขยะ 

๔.นางสาวนิศาชล  ตระกูลศรี   ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ 

 

 

ระดับการศึกษา 

                       ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

จ านวนสมาชิก 
ระดบัการศึกษา   

ประถมศึกษา มธัยมตน้ มธัยมปลาย ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม 

ชาย  ๓  คน  ๑  - ๑  - -  - ๑ - ๓ 

หญิง  ๑  คน  -  -  -  -  - - - ๑ ๑ 

รวม  -  -  -  - - - ๑ ๑ ๔ 

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

จ านวนสมาชิก 
ระดบัการศึกษา   

ประถมศึกษา มธัยมตน้ มธัยมปลาย ปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญา ปริญญาตรี รวม 

ชาย  ๓๑  คน ๑๔ ๖ ๕ ๒  -  -  - ๑ ๒๘ 

หญิง  ๔  คน  ๓ ๓  -  -  -  -  - -   ๖ 

รวม ๑๕ ๘ ๔ ๒ - - - ๑ ๓๔ 
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พนักงานส่วนต าบลกวางโจน 

จ านวนสมาชิก 
ระดบัการศึกษา   

ประถมศึกษา มธัยมตน้ มธัยมปลาย ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม 

ชาย  ๗  คน  -  -  -  - -  -    ๔ ๓ ๗ 

หญิง  ๖  คน  -  -  -  -  - -   ๘ ๑ ๙ 

รวม  -  -  -  - ๑ ๑ ๑๒ ๔ ๑๖ 

 

ลูกจ้างประจ า 

จ านวนสมาชิก 
ระดบัการศึกษา   

ประถมศึกษา มธัยมตน้ มธัยมปลาย ปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญา ปริญญาตรี รวม 

ชาย  -  คน  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

หญิง  ๑ คน  -  -  - -  -  -  - ๑ ๑ 

รวม  -  -  - -  -  -  - ๑ ๑ 

 

 

พนักงานจ้าง 

จ านวนสมาชิก 
ระดบัการศึกษา   

ประถมศึกษา มธัยมตน้ มธัยมปลาย ปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญา ปริญญาตรี รวม 

ชาย  ๑๐  คน ๑ ๑ ๔ ๔  -  -  -   ๒ ๑๒ 

หญิง  ๒๒  คน - - ๕ - - - - ๑๓ ๑๘ 

รวม ๑ - ๙ ๔ - - - ๑๕ ๓๐ 

      

 
 ๓.๒  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ประชากร ชาย หญิง รวม 
เยาวชนอายตุ  ่ากว่า              ๐-๑๗  ปี    
ประชากรช่วงอาย ุ             ๑๘-๖๐  ปี    
ประชากร  อายมุากกว่า  ๖๐  ปี    

รวม    
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๗.  เศรษฐกิจพอเพยีงท้องถิ่น   
  ๗.๑  ข้อมูลพืน้ฐานของหมู่บ้านและชุมชน 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี  ๒๒  เดือนมิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 

อา้งอิง * ผูพ้ิมพร์ายงาน: นิโลบล คุณประทุม พิมพท่ี์ ส านกัทะเบียนอ าเภอภูเขียว  มิถุนายน ปี ๒๕๖๔ 

 
 
   

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 
ประชากร 

รวม ชาย หญิง 

๑ บวัพกัเกวียน ๔๐๒ ๕๔๒ ๕๕๔ ๑,๐๙๖ 

๒ โนนทอง ๑๕๓ ๓๐๒ ๒๘๗ ๕๘๙ 

๓ หนองคร้อ ๑๕๔ ๒๒๘ ๒๓๒ ๔๖๐ 

๔ กวางโจน ๑๕๐ ๒๒๙ ๒๓๗ ๔๖๖ 

๕ ดอนจ าปา ๑๘๒ ๓๑๓ ๓๒๙ ๖๔๒ 

๖ หนองกุง ๓๐๗ ๔๔๕ ๔๖๐ ๙๐๕ 

๗ หนองปอแดง ๒๐๒ ๓๗๐ ๓๗๘ ๗๔๘ 

๘ โนนตุ่น ๘๗ ๑๗๒ ๑๖๔ ๓๓๖ 

๙ สวนออ้ย ๒๐๑ ๔๐๐ ๓๗๔ ๗๗๔ 

๑๐ นาลอ้ม ๑๒๐ ๒๓๑ ๒๓๓ ๔๖๔ 

๑๑ ทองส าราญ ๑๘๑ ๓๕๖ ๓๓๐ ๖๘๖ 

๑๒ บวัพกัเกวียน ๒๑๔ ๔๑๘ ๔๒๓ ๘๔๑ 

๑๓ หนองกุงค า ๒๘๓ ๓๙๙ ๓๙๐ ๗๘๙ 

๑๔ หนองกุง ๑๙๖ ๓๔๑ ๓๕๙ ๗๐๐ 

๑๕ หนองสะเดา ๑๔๒ ๒๙๙ ๓๐๕ ๖๐๔ 

๑๖ ใหม่เทพประทาน ๘๗ ๑๒๖ ๑๕๑ ๒๗๗ 

๑๗ โนนจ าปาทอง ๑๘๒ ๓๘๘ ๓๖๒ ๗๕๐ 

๑๘ กวางโจน ๑๕๕ ๒๙๒ ๓๐๕ ๕๙๗ 

  รวมทั้งส้ิน ๓,๓๙๘ ๕,๘๐๙ ๕,๘๓๙ ๑๑,๗๒๔ 
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๘.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
  ๘.๑  การนับถือศาสนา 
  ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ  มีสถาบนัองคก์รทางศาสนา  ดงัน้ี 

   ๑. วดัจ านวน  ๑๐  แห่ง  ไดแ้ก่ 

   ๑.วดับวับาน   ตั้งอยูท่ี่บา้นบวัพกัเกวียน  หมู่ท่ี   ๑๒     

   ๒.วดัน ้าออ้ม  ตั้งอยูท่ี่บา้นโนนทอง  หมู่ท่ี     ๒     

   ๓.วดัราษฎร์สามคัคี ตั้งอยูท่ี่บา้นหนองคร้อ  หมู่ท่ี     ๓  

๔.วดัเจดีย ์  ตั้งอยูท่ี่บา้นกวางโจน  หมู่ท่ี      ๔ 

๕.วดัโนนจ าปาทอง ตั้งอยูท่ี่บา้นโนนจ าปาทอง หมู่ท่ี  ๑๗ 

๖.วดัสวรรคน์คร  ตั้งอยูท่ี่บา้นหนองกุง  หมู่ท่ี  ๑๔ 

๗.วดัเฝือแฝง  ตั้งอยูท่ี่บา้นหนองปอแดง  หมู่ท่ี      ๗ 

๘.วดัศรีบุญเรือง  ตั้งอยูท่ี่บา้นสวนออ้ย  หมู่ท่ี      ๙ 

๙.วดัอมัพวนั  ตั้งอยูท่ี่ บา้นนาลอ้ม  หมู่ท่ี  ๑๐ 

๑๐.วดัใหม่เทพประทาน  ตั้งอยูท่ี่ บา้นใหม่เทพประทาน  หมู่ท่ี  ๑๖ 

๑๑.วดัศิริธรรม    ตั้งอยูท่ี่ บา้นหนองกุง  หมู่ท่ี  ๑๔ 

  ๒. ส านกัสงฆ ์ จ านวน  ๔  แห่ง 

   ๑.ส านกัสงฆป่์าบวัแกว้  ตั้งอยูบ่า้นบวัพกัเกวียน หมู่ท่ี  ๑ 

   ๒.ส านกัสงฆป์ฏิบติัธรรมวิมุตติสุขตั้งอยูบ่า้นบวัพกัเกวียน หมู่ท่ี  ๑ 

   ๓.ส านกัสงฆบ์า้นโนนตุ่น ตั้งอยูบ่า้นโนนตุ่น หมู่ท่ี  ๘ 

   ๔.ท่ีพกัสงฆป่์าทรงกรด   ตั้งอยูบ่า้นหนองกุง หมู่ท่ี ๑๔ 

  ๓.  มสัยดิ - แห่ง 
  ๔.  ศาลเจา้ - แห่ง 

  ๕.  โบสถ ์ - แห่ง 
 
  ๘.๒  ประเพณแีละงานประจ าปี 
    งานบุญประเพณีต่าง  ๆ  จะจดักนัตามความเช่ือท่ียึดถือปฏิบติัสืบต่อกนัมาทุกปีและตามจารีตประเพณี  เช่น   
ประเพณีบั้งไฟแสน  ประเพณีสงกรานต์  วนัเขา้พรรษา  วนัออกพรรษา  เล้ียงศาลปู่ ตาของแต่ละหมู่บา้น  เล้ียงยอดห้วย ลอย
กระทง เป็นตน้ 
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๘.๓  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิน่ 
    ประชาชนทุกหมู่บา้นพูดภาษาถ่ิน  คือภาษาอีสาน 
๘.๔  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
   ผา้ไหมทอมือ   ขา้วซอ้มมือ  น ้าสมุนไพร  ผา้ลายพ้ืนเมือง  ผา้ไหมมดัหม่ี   
๙.  ทรัพยากรธรรมชาต ิ
  ๙.๑  น ้า 
   แหล่งน ้าธรรมชาต ิ

- ล าน ้า , ล าห้วย   ๗ แห่ง 
- บึง , หนองและอืน่ๆ  ๑๐ แห่ง 

  แหล่งน ้าที่สร้างขึน้ 
  -  ฝาย              ๑๐ แห่ง 
  -  บ่อน ้าต้ืน   ๔ แห่ง 
  -  ประปาบาดาล             ๑๘   แห่ง 
  -  ประปาบาดาลขนาดใหญ่     ๓   แห่ง 
  -  ประปาผิวดิน                        ๒   แห่ง 
  ๙.๒  ป่าไม้ 
   - อุทยานป่าภูหยวกเป็นแหลง่ป่าไมข้องชุมชน และอุทยาน   
  ๙.๓  ภูเขา 
   - ภูหยวก 
   
  ๙.๔  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
     

-ต าบลกวางโจน  มีทรัพยากรธรรมชาติค่อนขา้งสมบรูณ์ 
๑๐.  อ่ืน  ๆ 

-  



21 
 

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  องค์การบริหารสว่นตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวดัชัยภมูิ www.kwangjhone.go.th  
 

ส่วนท่ี  ๓ 

ส่วนที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ความสัมพนัธ์ระหว่างแผนพฒันาระดับมหภาค 

๑. แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
 การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลมีความสัมพนัธ์กบัแผนยทุธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี  โดยมุ่งเนน้เพื่อขบัเคล่ือนการพฒันาไปสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๘๐) มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ๑.๑ วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ ประจ าชาติว่า “มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน” เพื่อสนองตอบ ต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ อนัไดแ้ก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมัน่คง และยัง่ยนืของ สถาบนัหลกัของชาติและ
ประชาชนจากภยัคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มีความมัน่คงทาง
สังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความ
เป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยัง่ยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม ความ
มัน่คงทางพลงังานและอาหาร ความสามารถในการรักษา ผลประโยชน์ของชาติภายใตก้ารเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดลอ้มระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกนัอย่างสันติประสานสอดคลอ้งกนัดา้นความมัน่คงใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยา่งมีเกียรติ และศกัด์ิศรี 
 ความมั่นคง หมายถึง การมีความมัน่คงปลอดภยัจากภยัและการเปล่ียนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดบั ทั้งระดบัประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมัน่คง
ในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมัน่คงในเอก
ราชและอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริย์ มีความเขม้แข็งเป็นศูนยก์ลางและเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจของประชาชน  มีระบบ
การเมืองท่ีมัน่คงเป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเน่ืองและโปร่งใสตามหลกัธรรมาภิบาล สังคม
มีความปรองดองและความสามคัคี สามารถผนึกก าลงัเพื่อพฒันาประเทศ ชุมชน มีความเขม้แข็ง ครอบครัว
มีความอบอุ่น ประชาชนมีความมัน่คงในชีวิต มีงานและรายไดท่ี้มัน่คงพอเพียงกบัการด ารงชีวิต มีการออม
ส าหรับวยัเกษียณ ความมัน่คงของอาหาร พลงังาน และน ้า มีท่ีอยูอ่าศยัและความปลอดภยัในชีวิตทรัพยสิ์น 
 ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตวัของเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองและมีความยัง่ยนืจนเขา้
สู่กลุ่มประเทศรายไดสู้ง ความเหล่ือมล ้าของการพฒันาลดลง ประชากรมีความอยูดี่มีสุขไดรั้บผลประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น  และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององคก์ารสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนท่ีอยูใ่นภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความ 
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เขม้แข็ง ขณะเดียวกนัตอ้งมีความสามารถสร้างรายไดท้ั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการ
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อใหส้อดรับกบับริบทการพฒันาท่ีเปล่ียนแปลงไป และประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียเป็นจุดส าคญัของการเช่ือมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค ้า การลงทุน 
และการท าธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลงัในการพฒันา นอกจากน้ียงัมีความสมบูรณ์ในทุนท่ีสามารถสร้างการ
พฒันาต่อเน่ืองไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย ์ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีมีเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร ทุนทาง
สังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 ความยั่งยืน หมายถึง การพฒันาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได ้และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยู่บนหลกัการใช้ การรักษา การฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยืน ไม่ใชท้รัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้มจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ีย ัง่ยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและ
ส่ิงแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม  มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์
ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างย ัง่ยืนและให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยดึถือและปฏิบติัตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพฒันา
อยา่งสมดุล มีเสถียรภาพ และยัง่ยืนโดยมีเป้าหมายการพฒันาประเทศคือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเน่ือง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับ
ศักยภาพของประเทศใน  หลากหลายมิติ พัฒนาคนใน ทุกมิติและในทุกช่วงวยัให้เป็นคนดีเก่ง และมี
คุณภาพ  สร้างโอกาส  และความเสมอภาคทางสังคม  สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม และมีภาครัฐของ ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมโดยการประเมินผลการ
พฒันาตามยทุธศาสตร์ชาติ ประกอบดว้ย 
 ๑) ความอยูดี่มีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
 ๒) ขีดความสามารถในการแข่งขนั การพฒันาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได ้
 ๓) การพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องประเทศ 
 ๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
 ๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และความยัง่ยนืของทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๖) ประสิทธิภาพการบริหารจดัการและการเขา้ถึงการใหบ้ริการของภาครัฐ 
 ๑.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
 เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดบัการพฒันาให้บรรลุตามวิสัยทศัน์  “ประเทศไทยมีความมั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป้าหมายการ
พฒันาประเทศขา้งตน้ จึงจ าเป็นตอ้งก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศระยะยาว ท่ีจะท าใหป้ระเทศไทย
มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงจากปัจจัย  ภายในและภายนอก
ประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดบั ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ ภาคบริการของประเทศ
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ไดรั้บการพฒันายกระดบัไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และพฒันากลไกท่ี
ส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจใหม่ท่ีจะสร้างและเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศ เพื่อยกระดบั
ฐานรายไดข้องประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง  ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม คน
ไทยได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดีเก่ง มีวินัย ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม  และมีศักยภาพในการคิด
วิเคราะห์สามารถ “รู้รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเน่ือง สามารถเขา้ถึงบริการพื้นฐาน ระบบ
สวสัดิการ และกระบวนการยติุธรรมไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั โดยไม่มีใครถูกทิ้งไวข้า้งหลงั การพฒันาประเทศ
ในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง การพฒันาความมัน่คง เศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ  “ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย ๖ 
ยุทธศาสตร์ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมัน่คง ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขนั ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพ  ทรัพยากรมนุษย  ์ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการ
สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม ยทุธศาสตร์ชาติ ดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และยทุธศาสตร์ชาติดา้นการปรับสมดุล และพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ โดย
แต่ละยทุธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพฒันาดงัน้ี 
  ๑.๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพฒันาท่ีส าคญั คือ ประเทศชาติ
มัน่คงประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจดัการสภาวะแวดลอ้มของประเทศให้มีความมัน่คง ปลอดภยั 
เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเนน้การพฒันาคน 
เคร่ืองมือ เทคโนโลยีและระบบฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกบัภยัคุกคาม  และภยั
พิบติัไดทุ้กรูปแบบ และทุกระดบัความรุนแรง ควบคู่ไปกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ดา้นความมัน่คงท่ี
มีอยู่ในปัจจุบนั และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใชก้ลไกการแกไ้ขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกบัส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบา้น และมิตรประเทศทัว่โลกบน
พื้นฐานของหลกัธรรมาภิบาล เพื่อเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยทุธศาสตร์ชาติดา้นอ่ืน ๆ ให้
สามารถขบัเคล่ือนไปไดต้ามทิศทางและเป้าหมายท่ีก าหนด 
  ๑.๒.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพฒันา ท่ี
มุ่งเน้นการยกระดบัศกัยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ไดแ้ก่ (๑) “ต่อ
ยอดอดีต” โดยมองกลบัไปท่ีรากเหงา้ทางเศรษฐกิจ อตัลกัษณ์วฒันธรรม ประเพณีวิถีชีวิต และจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลายรวมทั้งความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ในด้านอ่ืน ๆ น ามา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวตักรรมเพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลก
สมยัใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบนั” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง 
ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่งโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและดิจิทลั และการปรับ
สภาพแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการพฒันาอุตสาหกรรมและบริการ อนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” 
ด้วยการเพิ่มศกัยภาพของผูป้ระกอบการ พฒันาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของตลาด ผสมผสานกบัยุทธศาสตร์ท่ีรองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและ
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ปรับปัจจุบนั พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนบัสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายไดแ้ละ
การจา้งงานใหม่ ขยายโอกาสทางการคา้และการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกบัการยกระดบัรายไดแ้ละการ
กินดีอยูดี่รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหล่ือมล ้าของคนในประเทศไดใ้นคราวเดียวกนั 
  ๑.๒ .๓  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มี
เป้าหมายการพฒันาท่ีส าคญัเพื่อพฒันาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวยัให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพ โดยคน
ไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวยั  มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผูอ่ื้น  มัธยสัถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีหลกัคิดท่ีถูกตอ้ง มีทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทกัษะส่ือสารภาษาองักฤษและ
ภาษาท่ีสาม และอนุรักษภ์าษาทอ้งถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต สู่
การเป็นคนไทยท่ีมีทกัษะสูง เป็นนวตักร นกัคิด ผูป้ระกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพ
ตามความถนดัของตนเอง 
  ๑.๒.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการ
พฒันาท่ีให้ความส าคญักบัการดึงเอาพลงัของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ทอ้งถ่ิน 
มาร่วมขับเคล่ือนโดยการสนับสนุนการรวมตวัของประชาชนในการร่วมคิด  ร่วมท า เพื่อส่วนรวม การ
กระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผน่ดินในระดบัทอ้งถ่ิน การเสริมสร้างความ
เขม้แข็งของชุมชนในการจดัการตนเอง  และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย  ทั้งในมิติสุขภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอ้มให้เป็นประชากรท่ีมีคุณภาพสามารถพึ่งตนเอง  และท าประโยชน์แก่
ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานท่ีสุด โดยรัฐใหห้ลกัประกนัการเขา้ถึงบริการและสวสัดิการท่ีมีคุณภาพ
อยา่งเป็นธรรมและทัว่ถึง 
  ๑.๒.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
มีเป้าหมายการพฒันาท่ีส าคญัเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม 
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุน้ส่วนความร่วมมือระหว่างกนั ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใชพ้ื้นท่ีเป็นตวัตั้งในการก าหนดกลยทุธ์และแผนงาน และการใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง
ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดโ้ดยเป็น  การด าเนินการบนพื้นฐานการ
เติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคญักับการสร้าง
สมดุลทั้ง ๓ ดา้น อนัจะน าไปสู่ความยัง่ยนืเพื่อคนรุ่นต่อไปอยา่งแทจ้ริง 
  ๑.๒.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มี
เป้าหมายการพฒันาท่ีส าคญัเพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐท่ียึดหลกั  “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐตอ้งมีขนาดท่ีเหมาะสมกบับทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของ
รัฐท่ีท าหนา้ท่ีในการก ากบัหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขนั  มีสมรรถนะสูง ยึดหลกั
ธรรมาภิบาล ปรับวฒันธรรมการทางานให้มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม  มีความทนัสมยั และ
พร้อมท่ีจะปรับตวัให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน านวตักรรม 
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เทคโนโลยขีอ้มูลขนาดใหญ่ ระบบการทางานท่ีเป็นดิจิทลัเขา้มาประยกุตใ์ชอ้ยา่งคุม้ค่า และปฏิบติังานเทียบ
ไดก้บัมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลกัษณะเปิดกวา้ง เช่ือมโยงถึงกนัและเปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนเขา้มามี
ส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว และ โปร่งใสโดยทุกภาคส่วน
ในสังคมตอ้งร่วมกนัปลูกฝังค่านิยมความซ่ือสัตยสุ์จริต ความมธัยสัถ์และสร้าง จิตส านึกในการปฏิเสธไม่
ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างส้ินเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตอ้งมีความ ชดัเจน มีเพียงเท่าท่ีจ าเป็น 
มีความทนัสมยั มีความเป็นส ากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหล่ือมล ้าและเอ้ือต่อการพฒันา 
โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ  เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติัและการอ านวยความ
ยติุธรรมตามหลกันิติธรรม 

๒. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

 ๒.๑ ภาพรวมการพฒันาในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
การพฒันาประเทศไทยในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๒  
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแกปั้ญหาพื้นฐานหลายด้านท่ีสั่งสมมา
นานท่ามกลางสถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็วและเช่ือมโยงกันใกลชิ้ดมากขึ้น การแข่งขันด้าน
เศรษฐกิจจะเขม้ขน้มากขึ้น สังคมโลกจะมีความเช่ือมโยงใกลชิ้ดกันมากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดน การ
พฒันาเทคโนโลยีจะมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการด าเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ขณะท่ีประเทศไทยมีขอ้จ ากัดของปัจจยัพื้นฐาน เชิงยุทธศาสตร์เกือบทุกดา้น
และจะเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาท่ีชดัเจนขึ้น ช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๒ นับเป็นจงัหวะเวลาท่ีทา้ทาย
อย่างมากท่ีประเทศไทยตอ้งปรับตวัขนานใหญ่ โดยจะตอ้งเร่งพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจยัและ
พฒันา และนวตักรรมให้เป็นปัจจยัหลกัในการขบัเคล่ือนการพฒันาในทุกดา้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขนัของประเทศไทยท่ามกลาง การแข่งขนัในโลกท่ีรุนแรงขึ้นมากแต่ประเทศไทยมีขอ้จ ากดัหลาย
ดา้น อาทิ คุณภาพคนไทยยงัต ่า แรงงาน ส่วนใหญ่มีปัญหาทั้งในเร่ืององคค์วามรู้ ทกัษะ และทศันคติ สังคม
ขาดคุณภาพและมีความเหล่ือมล ้ าสูง ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการยกระดับศักยภาพการพัฒนาโครงสร้าง
ประชากรเขา้สู่สังคมสูงวยัส่งผลให้ขาดแคลนแรงงาน จ านวนประชากรวยัแรงงานลดลงตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ และ
โครงสร้างประชากรจะเข้าสู่สั งคมสู งวัยอย่างสมบู รณ์ ภายในส้ิน แผนพัฒนาฯ  ฉบับ ท่ี  ๑๒  ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มก็ร่อยหรอเส่ือมโทรมอยา่งรวดเร็วซ่ึงเป็นทั้งตน้ทุนในเชิงเศรษฐกิจและ 
ผลกระทบร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตประชาชนในขณะท่ีการบริหารจดัการภาครัฐยงัดอ้ยประสิทธิภาพ  ขาด
ความโปร่งใส  และมีปัญหาคอรัปชั่นเป็นวงกวา้ง จึงส่งผลให้การผลักดันขับเคล่ือนการพัฒนาไม่เกิด
ผลสัมฤทธ์ิเตม็ท่ี บางภาคส่วนของสังคมจึงยงัถูกทิ้งอยูข่า้งหลงั ท่ามกลางปัญหาทา้ทายหลากหลายท่ีเป็นอุปสรรค
ส าคญัส าหรับการพฒันาประเทศในระยะยาวดังกล่าว ก็เป็นท่ีตระหนักร่วมกันในทุกภาคส่วนว่าการจะ
พฒันาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศ ท่ีพฒันาแลว้  มีความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืนในระยะยาวได้นั้น 
ประเทศตอ้งเร่งพฒันาปัจจยัพื้นฐาน เชิงยุทธศาสตร์ในทุกดา้น ไดแ้ก่ การเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจยัและ
พฒันา การพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม ซ่ึงตอ้งด าเนินการควบคู่กบัการเร่งยกระดบัทกัษะ
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ฝีมือแรงงานกลุ่มท่ีก าลงัจะเขา้สู่ตลาดแรงงานและกลุ่มท่ีอยู่ในตลาดแรงงานในปัจจุบนัให้สอดคลอ้งกับ
สาขาการผลิตและบริการ เป้าหมายและการเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยรีวมถึงการพฒันาคนในภาพรวมให้
เป็นคนท่ีสมบูรณ์ในทุกช่วงวยัท่ีสามารถบริหารจดัการการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นสภาพแวดลอ้มการด าเนิน
ชีวิตไดอ้ย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพฒันาทุนมนุษยจ์ากการยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ การ
พฒันาทกัษะ และยกระดบัคุณภาพบริการสาธารณสุขให้ทัว่ถึงในทุกพื้นท่ี พร้อมทั้งตอ้งส่งเสริมบทบาท
สถาบันทางสังคมในการกล่อมเกลาสร้างคนดี  มีวินัย มีค่านิยมท่ีดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
นอกจากนั้ น ในช่วงเวลาต่อจากน้ีไปการพัฒนาต้องมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นท่ีและเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของเมืองต่างๆ ให้สูงขึ้นภายใตก้ารใช้มาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม ลกัษณะการใช้ท่ีดิน การจัด
ระเบียบผงัเมืองและความปลอดภยัตามเกณฑ์เมืองน่าอยู่ท่ีเหมาะสมเพื่อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและ
สังคมใหท้ัว่ถึงและเป็นการสร้างฐานเศรษฐกิจและรายไดจ้ากพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่มากขึ้น ซ่ึงจะช่วยลดความ
เหล่ือมล ้าภายในสังคมไทยลง และในขณะเดียวกนัก็เป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัจากการ
พฒันาเมืองให้น่าอยู่เป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ทั้งตอนในและตามแนวจุดชายแดนหลกั  นอกจากนั้น ๕ ปีต่อ
จากน้ีไปนบัว่าเป็นช่วงจงัหวะเวลาส าคญัท่ีประเทศไทยยงัจะตอ้งผลกัดนัให้การคา้การลงทุนระหว่างประเทศ
ขยายตวัต่อเน่ืองและเป็นแรงขบัเคล่ือนการพฒันาท่ีส าคญัควบคู่ไปกับการส่งเสริมลงทุนและเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ โดยยงัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าความตกลงดา้นการคา้และการลงทุนและการร่วมมือกับ
มิตรประเทศเพื่อการพฒันาให้ขยายวงกวา้งขึ้นทั้งในรูปของความตกลงทวิภาคี กรอบพหุภาคีต่างๆ ควบคู่
กับการผลกัดัน   ให้ความเช่ือมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาคมีความสมบูรณ์มากขึ้น รวมทั้งการด าเนิน
ยทุธศาสตร์เชิงรุกในการส่งเสริมการลงทุนของไทยในภูมิภาค กรอบแนวทางความร่วมมือระหวา่งประเทศ
ในทุกระดบัดงักล่าวจะเป็นประตูแห่งโอกาสของประเทศไทยในการใชจุ้ดเด่นในเร่ืองท่ีตั้งเชิงภูมิศาสตร์ให้
เกิดผลเต็มท่ีและสามารถจะพฒันาไปสู่การเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและการคา้ท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของ
ภูมิภาค ดงันั้น แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๒ จึงให้ความส าคญักบัการผลกัดนัให้ความเช่ือมโยงดา้นกฎระเบียบ
และในเชิงสถาบนัระหว่างประเทศมีความคืบหนา้และชดัเจนในระดบัปฏิบติัการและในแต่ละจุดเช่ือมโยง
ระหว่างประเทศ ควบคู่กบัการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเชิงกายภาพท่ีตอ้งเช่ือมโยงเครือข่ายภายในประเทศ
และต่อเช่ือมกบัประเทศเพื่อนบา้นในขณะเดียวกนัก็ตอ้งเตรียมความพร้อมเพื่อใหป้ระเทศไทยเป็นประตู 
ไปสู่ภาคตะวนัตกและตะวนัออกของภูมิภาคเอเชียแผนพฒันาฯ  ฉบบัท่ี ๑๒ ให้ความส าคญัอย่างยิ่งกบัการ
ต่อยอดจากความเช่ือมโยงเชิงกายภาพสู่การพฒันาพื้นท่ีเศรษฐกิจและชุมชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ 
เพื่อสนับสนุนการ   เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัและการกระจายความเจริญในการพฒันาชุมชน 
จงัหวดั และเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจรวมถึงพื้นท่ีเช่ือมโยงอ่ืนภายในประเทศ และนบัวา่เป็นช่วงเวลา
ท่ีประเทศไทยจะต้องด าเนินยุทธศาสตร์      เชิงรุกในการสร้างสังคมผู ้ประกอบการและส่งเสริมให้
ผูป้ระกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศอย่างจริงจงัเพื่อสร้างผลตอบแทนจากทุนและศกัยภาพทางธุรกิจ 
รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการเช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศกมัพูชา สปป. 
ลาว เมียนมา และเวียดนาม และในอาเซียน ความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีจะเป็นแนวทางการพฒันาส าคญั
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ส าหรับประเทศไทยในช่วงต่อจากน้ีไปเป็นความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนทางเศรษฐกิจ ความ
ร่วมมือเพื่อการพฒันาทางสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และความร่วมมือดา้นความมัน่คงในมิติต่าง ๆ ในทุกกรอบความ
ร่วมมือทั้งระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และระดับโลกทั้งการผลกัดันให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเต็มท่ีจาก
กรอบความร่วมมือ ทวิภาคีและพหุภาคีท่ีมีอยู่แลว้ ในปัจจุบนัและการท าขอ้ตกลงใหม่ ๆ  ในระยะต่อไป
ภายใตแ้นวคิดการคา้เสรีและการยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนั  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริม
การใชป้ระโยชน์จากกรอบความร่วมมือของอาเซียนกบัหุ้นส่วนการพฒันานอกอาเซียน  ทั้งน้ี โดยส่งเสริม
ความร่วมมือเพื่อการพฒันาในทุกดา้นให้เป็นบทบาทท่ีสร้างสรรคข์องประเทศไทย  และการสนบัสนุนการ
แก้ปัญหาความยากจนและลดความเหล่ือมล ้าในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค การขบัเคล่ือนการพฒันาภายใต้
กรอบเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการน ากฎเกณฑร์ะเบียบปฏิบติั
และมาตรฐานสากลทั้งในดา้นคุณภาพสินคา้และบริการ สิทธิแรงงาน ความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ความ
มัน่คง ความโปร่งใส และอ่ืนๆ มาเป็นแนวปฏิบติัและบงัคบัใช้ส าหรับประเทศไทย  ดังนั้น ภายใตเ้ง่ือน
ขอ้จ ากดัของปัจจยัพื้นฐานส าหรับการพฒันาประเทศไทยในทุกดา้นดงักล่าว ท่ามกลางแนวโนม้โลกท่ีมีการ
พฒันาเทคโนโลยีใหม่กา้วหน้าอย่างรวดเร็ว และประเทศต่างๆ ก าลงัเร่งพฒันานวตักรรมและน ามาใช้ใน
การเพิ่มมูลค่าผลผลิตและเพิ่มผลิตภาพการผลิตเพื่อเป็นอาวุธส าคญัในการต่อสู้ในสนามแข่งขนัของโลก
และการใชใ้นการยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงเป็นความทา้ทายอยา่งยิง่ส าหรับประเทศไทยท่ีจะตอ้งเร่ง
พัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่ การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา  การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ให้เป็นระบบ
โครงข่ายท่ีสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ  การพัฒนาทุนมนุษย์ และการปฏิรูปให้การบริหาร  จัดการมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีความรับผิดชอบโดยเฉพาะอยา่งยิง่การปรับปรุงดา้นกฎระเบียบและระบบการ
บริหารราชการแผ่นดิน โดยท่ีแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๒ มุ่งเน้นการน าความคิดสร้างสรรค์และการพฒันา
นวตักรรมเพื่อท าให้เกิดส่ิงใหม่ท่ีมีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้ งในเร่ืองกระบวนการผลิตและรูปแบบ
ผลิตภณัฑ์และบริการใหม่ๆ การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี รูปแบบการด าเนินธุรกิจและการปรับเปล่ียนวิถี
ชีวิตของผูค้นในสังคมทั้งท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงอยา่งถอนรากถอนโคนและการพฒันาต่อยอด รวมถึงการ 
ใชน้วตักรรมส าหรับการพฒันาสินคา้และบริการทั้งในระดบัพื้นบา้นจนถึงระดบัสูงซ่ึงมีผลต่อคุณภาพชีวิต 
และความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกวา้ง ดงันั้น การพฒันาในช่วง ๕ ปีต่อจากน้ีไปจะเป็นช่วงท่ีมุ่งเน้น
การพฒันาบนฐานภูมิปัญญาท่ีเกิดจากการใชค้วามรู้และทกัษะ การใชว้ิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจยัและ
พัฒนาและการพัฒนานวัตกรรมน ามาใช้ในทุกด้านของการพัฒนา  การพัฒนามีความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและสอดคลอ้งกบักรอบเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ขยายและสร้างฐานรายไดใ้หม่ท่ีครอบคลุม
ทัว่ถึงมากขึ้นควบคู่ไปกบัการต่อยอดฐานรายไดเ้ดิม สังคมไทยมีคุณภาพและมีความเป็นธรรมโดยมีท่ียืน
ส าหรับทุกคนในสังคมและไม่ทิ้งใครไวข้า้งหลงั และเป็นการพฒันา ท่ีเกิดจากการผนึกก าลงัในการผลกัดนั
ขบัเคล่ือนร่วมกนัของทุกภาคส่วน (Thailand ๔.๐) ทั้งน้ี เพื่อให้การขบัเคล่ือนการพฒันาภายใตแ้นวคิดและ
แนวทางดงักล่าวขา้งตน้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ไดต้ามเป้าหมายในช่วงระยะเวลาต่างๆ แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๒ ได้
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เน้นย  ้าถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องปรับเปล่ียนกลไกการบริหารราชการแผ่นดินส าคัญๆ  การปรับเปล่ียน
กฎหมายและกฎระเบียบในหลายดา้น รวมถึงการปรับการบริหารจดัการให้มีธรรมาภิบาลในทุกระดบั ปลอด
คอร์รัปชัน่ และปรับเปล่ียนทศันคติของคนไทยในทุกภาคส่วนให้มีค่านิยมท่ีดีงาม มีวินัย มีความรับผิดชอบ 
และมีความพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงและพร้อมรับการเปล่ียนแปลงโดยยึด  หลกัการรักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม และด้วยสภาพปัญหาท่ีเร้ือรังและเช่ือมโยงกันซับซ้อนในขณะท่ีมีการเปล่ียนแปลงของปัจจยั
ภายนอกประเทศท่ีจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศไทยมากขึ้น การพฒันาเชิงรุกเพื่อเสริมจุดแข็งและการ
แกปั้ญหาจุดอ่อนดงักล่าวให้สัมฤทธ์ิผลไดอ้ย่างจริงจงันั้นตอ้งเป็นการเปล่ียนแปลงอยา่งขนานใหญ่ส าหรับ
ประเทศไทย ท่ีมีแผนแม่บทการพฒันาระยะยาวเป็นกรอบแนวทางท่ีจะก ากบัทิศทาง ดงันั้น ภาคส่วนต่างๆ 
ในสังคมไทยจึงมีความตระหนกัร่วมกนัว่าประเทศไทยจ าเป็นตอ้งมีการจดัท ายุทธศาสตร์ชาติให้เป็นแผน
แม่บทท่ีก าหนดเป้าหมายอนาคตประเทศในระยะยาว  ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) โดยวางแนวทางการ
พฒันาหลกัท่ีตอ้งด าเนินการภายใตทุ้กรัฐบาลอย่างต่อเน่ืองเพื่อจะบรรลุเป้าหมายอนาคตของประเทศท่ีวาง
ไว ้โดยท่ีแผนแม่บทการพฒันาระยะยาวจะเป็นกรอบท่ีช่วยก ากบัใหก้ารขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศในมิติ
ต่างๆ มีบูรณาการกนั แผนพฒันาและแผนเฉพาะดา้นในระดบัต่างๆ มีความเช่ือมโยงเป็นล าดบัท่ีเหมาะสม
และสอดคลอ้งกันภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ และการก าหนดเป้าหมายในระยะยาว ท่ีชดัเจนส่งผลให้ตอ้งมีความ
ต่อเน่ืองในการแกปั้ญหารากเหงา้และการพฒันาพื้นฐานให้แข็งแกร่ง รวมทั้งตอ้งมีปรับระบบการติดตามและ
ประเมินผลให้สามารถก ากบัให้เกิดความเช่ือมโยงจากระดบัยุทธศาสตร์สู่การจดัสรรงบประมาณและการ
ด าเนินงานในระดบัปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีเป็นผลผลิต ผลลพัธ์และผลสัมฤทธ์ิในท่ีสุด การพฒันา
ภายใต้แผนพฒันาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงเป็น ๕ ปีแรกของการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๗๙) สู่การปฏิบติั โดยท่ียุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป็นแผนแม่บทหลกัของการพฒันาประเทศไทย ให้มี
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยัง่ยืน โดยได้ก าหนดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในระยะ ๒๐ ปี พร้อมทั้งประเด็น
ยุทธศาสตร์และแนวทางหลักท่ีจะขับเคล่ือนไปสู่เป้าหมายระยะยาวของประเทศท่ีได้ก าหนดไว้โดยมี
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๒ เป็นเคร่ืองมือหรือกลไกส าคญัท่ีสุดท่ีถ่ายทอดยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ๒๕๗๙) สู่การปฏิบติัในล าดับแรกท่ีขบัเคล่ือนไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระยะยาวไดใ้นท่ีสุด โดยมีกลไก
ตามล าดบัต่าง ๆ และกลไกเสริมอ่ืน ๆ ในการขบัเคล่ือนสู่การปฏิบติัให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย ทั้งน้ี 
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๒ ไดก้ าหนดเป้าหมายท่ีจะตอ้งบรรลุใน ๕ ปีแรกอยา่งชดัเจนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดลอ้ม ในการก าหนดเป้าหมายท่ีจะบรรลุในระยะ ๕ ปีนั้น ไดพ้ิจารณาและวิเคราะห์ถึงการต่อยอดให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินการต่อไปอีกใน ๓ แผน จวบจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๕ ในช่วงปี พ.ศ. 
๒๕๗๕ - ๒๕๗๙ ซ่ึงเป็นช่วงสุดทา้ยของยุทธศาสตร์ชาติ การพฒันาก็จะบรรลุเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทยเป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ภายในปี  ๒๕๗๙ ท่ีก าหนดไวใ้นยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการพฒันาใน
แผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  ๑๒  ทั้ งในระดับภาพรวมและรายสาขาของการพัฒนาจึงเป็นรายละเอียดและ
องค์ประกอบของเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐ ปีในทุกด้าน โดยท่ีแผนพฒันาฯ ฉบับต่อๆ ไปก็จะ
ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการพฒันามารับช่วงเม่ือผา่น ๕ ปีแรกของช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๒ ผา่นไป  
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 ๒.๒ หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  
 การพฒันาประเทศในระยะของแผนพฒันาฯ  ฉบับท่ี ๑๒ จะมุ่งบรรลุเป้าหมายใน
ระยะ ๕ ปี ท่ีจะสามารถต่อยอดในระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพฒันาระยะยาวตามยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี โดยมีหลกัการส าคญัของแผนพฒันาฯ ดงัน้ี  
 ๑. ยึด “หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเน่ืองมาตั้งแต่แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๙ เพื่อให้เกิด
บูรณาการการพฒันาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุม้กนัและการบริหาร
จดัการความเส่ียงท่ีดี ซ่ึงเป็นเง่ือนไขจ าเป็นส าหรับการพฒันาท่ีย ัง่ยืนโดยมุ่งเน้นการพฒันาคนให้มีความ
เป็นคนท่ีสมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ สร้างโอกาสและมีท่ียนืให้กบัทุกคนในสังคมไดด้ าเนินชีวิตท่ีดี 
มีความสุขและอยู่ร่วมกนัอย่างสมานฉันทใ์นขณะท่ีระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง มี
คุณภาพ และมีเสถียรภาพ การกระจายความมัง่คัง่อย่างทัว่ถึงและเป็นธรรมเป็นการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต ค่านิยม ประเพณี และวฒันธรรม  
 ๒. ยึด “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดีส าหรับคน
ไทยพฒันาคนให้มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์มีวินยั ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทกัษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทศันคติท่ีดี 
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม  พัฒนาคนทุกช่วงวยัและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม
ผูสู้งอายุอย่างมีคุณภาพ  รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับส่ิงแวดลอ้มอย่างเก้ือกูล อนุรักษ ์
ฟ้ืนฟ ูใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งเหมาะสม  
 ๓. ยึด “วิสัยทศัน์ภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทศัน์ประเทศไทยใน
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๒ วิสัยทศัน์ “ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื เป็นประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการ
พฒันาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน” โดยท่ี
วิสัยทศัน์ดงักล่าวสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ ไดแ้ก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขต
อ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงยัง่ยืนของสถาบันหลักของชาติการด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภยัคุกคามทุกรูปแบบการอยู่ร่วมกนัในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมัน่คงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็น
ธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยัง่ยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม ความมัน่คงทาง
พลังงาน อาหารและน ้ า ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดลอ้มระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกนัอยา่งสันติ ประสานสอดคลอ้งกนัดา้นความมัน่คงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอยา่งมีเกียรติและศกัด์ิศรี  ประเทศไทยไม่เป็นภาระของโลก  และสามารถเก้ือกูล
ประเทศ  ท่ีมีศกัยภาพทางเศรษฐกิจดอ้ยกวา่  
 ๔. ยดึ “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙” ท่ีเป็นเป้าหมายในยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายท่ีจะบรรลุใน ๕ ปีแรกและเป้าหมายในระดบัยอ่ยลงมา โดยท่ีเป้าหมาย
และตวัช้ีวดัในดา้นต่างๆ มีความสอดคลอ้งกบักรอบเป้าหมายท่ีย ัง่ยืน (SDGs) ทั้งน้ี เป้าหมายประเทศไทย
ในปี ๒๕๗๙ ซ่ึงเป็นการยอมรับร่วมกันนั้นพิจารณาจากทั้ งประเด็นหลักและลักษณะของการพัฒนา 
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ลกัษณะฐานการผลิตและบริการส าคญัของประเทศ ลกัษณะของคนไทยและสังคมไทยท่ีพึงปรารถนา และ
กลุ่มเป้าหมายในสังคมไทย โดยก าหนดไวด้งัน้ี “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพฒันาอย่างมัน่คงและยัง่ยืน
บนฐานการพฒันา ท่ีย ัง่ยืน สังคมไทยเป็นสังคมท่ีเป็นธรรม  มีความเหล่ือมล ้ าน้อย คนไทยเป็นมนุษยท่ี์
สมบูรณ์ เป็นพลเมืองท่ีมีวินยั ต่ืนรู้และเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองตลอดชีวิต มีความรู้ มีทกัษะและทศันคติท่ีเป็น
ค่านิยมท่ีดี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีสมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและท า
ประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทท่ี
ส าคญัในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐานของการใชน้วตักรรมน าดิจิทลั สามารถแข่งขนัในการ
ผลิตไดแ้ละคา้ขายเป็น มีความเป็นสังคมประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการท่ีมีคุณภาพและรูปแบบท่ี
โดดเด่น เป็นท่ีตอ้งการในตลาดโลก เป็นฐานการผลิตและบริการท่ีส าคัญ เช่น การให้บริการคุณภาพทั้งด้าน
การเงิน ระบบโลจิสติกส์ บริการด้านสุขภาพ และท่องเท่ียวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและ
ปลอดภยั เป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการอจัฉริยะท่ีเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตท่ีใช้นวตักรรม  ทุน
มนุษยท์กัษะสูงและเทคโนโลยีอจัฉริยะ มาต่อยอด  ฐานการผลิตและบริการท่ีมีศกัยภาพในปัจจุบนัและ
พฒันาฐานการผลิตและบริการใหม่ๆ เพื่อน าประเทศไทยไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนท่ี
มีความเป็นอจัฉริยะ”  
 ๕ .ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหล่ือมล ้ าและขับเคล่ือนการ
เจริญเติบโต  จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภู้มิปัญญาและนวตักรรม” แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 
๑๒ มุ่งเน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมีความครอบคลุมทั่วถึงเพื่อเพิ่มขยายฐานกลุ่ม
ประชากรชั้นกลางให้กวา้งขึ้น โดยก าหนดเป้าหมายในการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และ
รายไดข้องกลุ่มประชากรรายไดต้ ่าสุดร้อยละ ๔๐ ให้สูงขึ้น นอกจากน้ี การเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐาน
ของการใช้ภูมิปัญญาและพฒันานวตักรรมนับเป็นหัวใจส าคญั ในการขบัเคล่ือนการพฒันาในระยะต่อไป
ส าหรับทุกภาคส่วนในสังคมไทย โดยท่ีเส้นทางการพฒันาท่ีมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้นั้นก าหนด
เป้าหมายทั้งในดา้นรายได ้ความเป็นธรรม การลดความเหล่ือมล ้าและขยายฐานคนชั้นกลาง การสร้างสังคมท่ีมี
คุณภาพและมีธรรมาภิบาล และความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  
 ๖. ยึด “หลกัการน าไปสู่การปฏิบติัให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจงัใน ๕ ปีท่ีต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว” จากการท่ีแผนพฒันาฯ เป็นกลไกเช่ือมต่อในล าดบัแรกท่ีจะก ากบัและ
ส่งต่อแนวทางการพฒันาและเป้าหมายในยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ใหเ้กิดการปฏิบติัในทุก 
ระดบัและในแต่ละดา้นอย่างสอดคลอ้งกนั แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๒ จึงให้ความส าคญักบัการใชก้ลไกประชา
รัฐท่ีเป็นการรวมพลงัขบัเคล่ือนจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน และการก าหนดประเด็นบูรณาการของการ
พฒันาท่ีมีล าดบัความส าคญัสูง และไดก้ าหนดในระดบัแผนงาน/โครงการส าคญัท่ีจะตอบสนองต่อเป้าหมาย
การพฒันาไดอ้ย่างแทจ้ริง รวมทั้งการก าหนดเป้าหมายและตวัช้ีวดัท่ีมีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าใน
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ีผ่านๆ มา ในการก าหนดเป้าหมายไดค้  านึงถึงความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายระยะยาวของ
ยทุธศาสตร์ชาติและการเป็นกรอบก ากบัเป้าหมายและตวัช้ีวดัในระดบัย่อยลงมาท่ีจะตอ้งถูกส่งต่อและก ากบัให้
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สามารถด าเนินการให้เกิดขึ้ นอย่างมีผลสัมฤทธ์ิภายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณ  การติดตามและ
ประเมินผลการ  ใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและการติดตามประเมินผลการปฏิบติัราชการรวมทั้งการ
พฒันาระบบราชการท่ีสอดคลอ้งเป็นสาระเดียวกันหรือเสริมหนุนซ่ึงกันและกนั แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๒ จึง
ก าหนดประเด็นบูรณาการเพื่อการพฒันาเพื่อเป็นแนวทางส าคญัประกอบการจดัสรรงบประมาณแผ่นดิน 
รวบรวมและก าหนดแผนงาน/โครงการส าคญัในระดบัปฏิบติั และก าหนดจุดเนน้ในการพฒันาเชิงพื้นท่ีใน
ระดบัสาขาการผลิตและบริการและจงัหวดัท่ีเป็นจุดยทุธศาสตร์ส าคญัในดา้นต่างๆ  

 ๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประกอบด้วย ๑๐ 
ยุทธศาสตร์ ดังนี ้

             ๑) ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย์ 
๑. วัตถุประสงค์  
  ๑.๑ เพื่อปรับเปล่ียนใหค้นในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทดัฐานท่ีดีทางสังคม  
  ๑.๒ เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยใหมี้ทกัษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑  
  ๑.๓ เพื่อส่งเสริมใหค้นไทยมีสุขภาวะท่ีดีตลอดช่วงชีวิต  
  ๑.๔ เพื่อเสริมสร้างสถาบนัทางสังคมใหมี้ความเขม้แขง็เอ้ือต่อการพฒันาคนและประเทศ  
๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
 ๒.๑ เป้าหมายการพฒันา  
  ๒.๑.๑ คนไทยส่วนใหญ่มีทศันคติและพฤติกรรมตามบรรทดัฐานท่ีดีของสังคมเพิ่มขึ้น  
  ๒.๑.๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวยัมีทกัษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น  
  ๒.๑.๓ คนไทยไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้  
                                       ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง  
  ๒.๑.๔ คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีขึ้น  
  ๒.๑.๕ สถาบนัทางสังคมมีความเขม้แขง็และมีส่วนร่วมในการพฒันาประเทศเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะสถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษา สถาบนัทางศาสนา ชุมชน ส่ือมวลชน และภาคเอกชน   
 ๒.๒ ตัวชี้วัด  
   ๒.๒.๑ ประชากรอาย ุ๑๓ ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบติัตนท่ีสะทอ้นการมีคุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น  
 ๒.๒.๒ คดีอาญามีสัดส่วนลดลง  
  ๒.๒.๓ เด็กมีพฒันาการสมวยัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๕  
  ๒.๒.๔ คะแนน IQ เฉล่ียไม่ต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน  
  ๒.๒.๕ เด็กร้อยละ ๗๐ มีคะแนน EQ ไม่ต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน  
  ๒.๒.๖ จ านวนผูเ้รียนในระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้นเฉล่ียร้อยละ ๓๐ ต่อปี 
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  ๒.๒.๗ ผูท่ี้ไดรั้บการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและผูผ้า่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน           
แห่งชาติเพิ่มขึ้น  
  ๒.๒.๘ การออมส่วนบุคคลต่อรายไดพ้ึงจบัจ่ายใชส้อยเพิ่มขึ้น  
  ๒.๒.๙ การมีงานท าของผูสู้งอายุ (อาย ุ๖๐ – ๖๙ ปี) เพิ่มขึ้น  
  ๒.๒.๑๐ ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต ่ากวา่ ๕๐๐  
  ๒.๒.๑๑ การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพิ่มขึ้น  
  ๒.๒.๑๒ การอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๘๕  
  ๒.๒.๑๓ จ านวนแรงงานท่ีขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เพื่อขอรับวุฒิ ปวช. และ 
ปวส. เพิ่มขึ้นเฉล่ียร้อยละ ๒๐ ต่อปี  
  ๒.๒.๑๔ ประชากรอาย ุ๑๕ – ๗๙ ปีมีภาวะนา้หนกัเกินลดลง  
  ๒.๒.๑๕ การตายจากอุบติัเหตุทางถนนต ่ากวา่ ๑๘ คน ต่อประชากรแสนคน  
  ๒.๒.๑๖ ประชาชนเล่นกีฬาและเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการเพิ่มขึ้น  
  ๒.๒.๑๗ อตัราการฆ่าตวัตายส าเร็จต่อประชากรแสนคนลดลง  
  ๒.๒.๑๘ การคลอดในผูห้ญิงกลุ่มอายุ ๑๕ – ๑๙ ปี ลดลง  
  ๒.๒.๑๙ รายจ่ายสุขภาพทั้งหมดไม่เกินร้อยละ ๕ ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ  
  ๒.๒.๒๐ ผูสู้งอายท่ีุอาศยัในบา้นท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมเป็นร้อยละ ๒๐  
  ๒.๒.๒๑ ดชันีครอบครัวอบอุ่นอยูใ่นระดบัดีขึ้น  
  ๒.๒.๒๒ ประชากรอาย ุ๑๓ ปีขึ้นไปมีการปฏิบติัตามหลกัค าสอนทางศาสนาเพิ่มขึ้น  
  ๒.๒.๒๓ ธุรกิจท่ีเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น  
 

  ๓. แนวทางการพฒันา  
 ๓.๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวินัย  จิตสาธารณะและพฤติกรรม ที่พงึประสงค์  
                       ๓.๑.๑ ส่งเสริมการเล้ียงดูในครอบครัวท่ีเน้นการฝึกเด็กให้รู้จกัการพึ่งพาตวัเอง มีความซ่ือสัตย ์มี
วินยั มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ในลกัษณะของกิจกรรมท่ีเป็นวิถีชีวิตประจ าวนั  
                       ๓ .๑.๒  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ งในและนอกห้องเรียนท่ีสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ความมีวินยั จิตสาธารณะ  
                       ๓.๑.๓ ปรับรูปแบบการเผยแพร่ศาสนาให้ช้ีแนะแนวปฏิบติัการด ารงชีวิตตามหลกัธรรมค าสอน
ท่ีถูกตอ้ง เขา้ใจง่าย น าไปปฏิบติัไดจ้ริง   
                        ๓.๑.๔  สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดักิจกรรมสาธารณประโยชน์ การจดั
ระเบียบทางสังคม การก าหนดบทลงโทษทางสังคม  
                      ๓ .๑.๕  จัดสรรเวลาและพื้นท่ีออกอากาศให้แก่ส่ือสร้างสรรค์ท่ีส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมอนัดีในช่วงเวลาท่ีมีผูช้มมากท่ีสุด  
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                      ๓.๑.๖ หล่อหลอมวฒันธรรมการท างานท่ีพึงประสงค์ให้เป็นคุณลักษณะท่ีส าคัญของคนใน
สังคมไทย อาทิ การตรงต่อเวลา การเคารพความคิดเห็นท่ีแตกต่าง การท างานเป็นทีม  

               ๓.๒ พฒันาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
   ๓.๒.๑ ส่งเสริมความรู้อนามยัแม่และเด็กแก่พ่อแม่ ก าหนดมาตรการสร้างความสมดุลระหว่าง
ชีวิตและการท างาน พฒันาหลกัสูตร บุคลากร สถานพฒันาเด็กปฐมวยัให้มีคุณภาพ สนับสนุนส่ือให้เสนอ
ความรู้ในการเล้ียงดูเด็ก ผลกัดนักฎหมายการพฒันาเด็กปฐมวยั  
  ๓.๒.๒ ปรับกระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สอดคลอ้งกับ
พฒันาการสมองแต่ละช่วงวยั สร้างแรงจูงใจใหเ้ด็กเขา้สู่การศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา 
                       ๓.๒ .๓ พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมสมรรถนะแรงงานท่ีได้มาตรฐานตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน  เร่งพฒันาระบบบริหารจดัการข้อมูลความต้องการและการผลิตก าลงัคน  จดัตั้ ง
ศูนยบ์ริการขอ้มูลและให้ค  าปรึกษาในการเป็นผูป้ระกอบการรายใหม่และอาชีพอิสระส่งเสริมให้สถาน
ประกอบการก าหนดมาตรการการออมท่ีจูงใจแก่แรงงาน  
   ๓.๒.๔ จดัท าหลกัสูตรพฒันาทกัษะในการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมแก่ผูสู้งอายุวยัตน้ ใช้
มาตรการทางการเงินและการคลงัให้มีการจา้งงานผูสู้งอายุ  บริการขอ้มูลเก่ียวกบัโอกาสในการประกอบ
อาชีพส าหรับผูสู้งอายใุนชุมชน    
 ๓.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
  ๓.๓.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรัพยากรร่วมกนัโดยเฉพาะในสถานศึกษาขนาด
เลก็ใหเ้หมาะสมตามความจ าเป็นของพื้นท่ี และแนวโนม้การลดลงของประชากรวยัเด็ก  
   ๓.๓.๒ ปรับปรุงหลกัสูตรครูท่ีเนน้สมรรถนะ ปรับระบบค่าตอบแทน และการประเมินวิทย
ฐานะทางวิชาชีพ  
   ๓.๓.๓ พฒันาระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ีสะทอ้นคุณภาพผูเ้รียน  
   ๓.๓.๔ ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจ/สร้างความรู้ความเขา้ใจให้สถานประกอบการขนาด
กลางท่ีมีศกัยภาพเขา้ร่วมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา  
   ๓.๓.๕ ขยายผลความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา อุดมศึกษา ภาคเอกชน และ
ผูเ้ช่ียวชาญทั้งในและต่างประเทศพฒันาสาขาวิชาท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นสู่ความเป็นเลิศ  
   ๓.๓.๖ จดัท าส่ือการเรียนรู้ท่ีเป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์
ส่ือสารเคล่ือนท่ีใหเ้อ้ือต่อคนทุกกลุ่มเขา้ถึงไดง้่าย สะดวก ทัว่ถึง  
   ๓.๓.๗  ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรคแ์ละมีชีวิต  
 ๓.๔ ลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ  
   ๓ .๔ .๑  พัฒนาความรู้ในการดูแลสุขภาพ  มีจิตส านึกสุขภาพท่ีดี  สามารถคัดกรอง
พฤติกรรมสุขภาพดว้ยตนเอง และการก ากบัควบคุมการเผยแพร่ชุดขอ้มูลสุขภาพท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ  
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   ๓.๔.๒  ส่งเสริมการออกก าลงักาย/โภชนาการท่ีเหมาะสมกับแต่ละช่วงวยั สนับสนุนให้
ชุมชนจดัพื้นท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อการออกก าลงักายและเล่นกีฬา  
   ๓.๔.๓ ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย/ภาษีในการควบคุมการส่งเสริมการตลาดในผลิตภัณฑ์ท่ี
ส่งผลเสียต่อสุขภาพ การมีนวตักรรมการผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ  
   ๓.๔.๔ ผลกัดนักลไกการประเมินผลกระทบสุขภาพในการจดัท านโยบายสาธารณะตาม
แนวคิด “ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ”  
       ๓.๔.๕ ส่งเสริมวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนนผ่านการส่ือสาธารณะท่ีเหมาะสมกบั
กลุ่มเป้าหมายพฒันากลไกบริหารจดัการความเส่ียงดา้นความปลอดภยัทางถนน  

 ๓.๕ เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้าน
สุขภาพ  
   ๓.๕.๑ ปรับระบบบริหารจดัการทรัพยากรร่วมกนัระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกดัในแต่
ละเขตบริการสุขภาพ เช่ือมโยงการใหบ้ริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิเขา้ดว้ยกนั  
 ๓.๕.๒ พฒันารูปแบบระบบการเงินการคลงัให้มีการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกนัทั้งภาครัฐและ
ผูใ้ชบ้ริการตามเศรษฐานะท่ีไม่กีดกนัการเขา้ถึงบริการสุขภาพท่ีจ าเป็นของกลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ย  
 ๓.๕.๓ พฒันาระบบประกนัสุขภาพของแรงงานต่างชาติและนกัท่องเท่ียว  
  ๓.๕ .๔ บูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศของแต่ละระบบหลักประกันทั้ งเร่ืองสิทธิ
ประโยชน ์การใชบ้ริการ งบประมาณการเบิกจ่าย และการติดตามประเมินผล  
 ๓.๖ พฒันาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกบัสังคมสูงวัย  
 ๓.๖.๑ ผลกัดนัใหมี้กฎหมายการดูแลระยะยาวส าหรับผูสู้งอายุ  
 ๓.๖.๒ พฒันาให้มีระบบการดูแลระยะกลางท่ีจะรองรับผูท่ี้ตอ้งการการพกัฟ้ืนก่อนกลบับา้นและ
ส่งเสริมธุรกิจบริการดูแลระยะยาวส าหรับผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นภาวะพึ่งพิง  
 ๓.๖.๓ วิจยัและพฒันานวตักรรมในการใช้ชีวิตประจ าวนัท่ีเหมาะสมกับผูสู้งอายุและเทคโนโลยี
ทางการแพทยใ์นการฟ้ืนฟูและส่งเสริมสุขภาพ  
  ๓.๖.๔ พฒันาเมืองท่ีเป็นมิตรกบัผูสู้งอายุ โดยเฉพาะการปรับสภาพแวดลอ้ม ระบบขนส่ง
สาธารณะ อาคารสถานท่ี และท่ีอยูอ่าศยัใหเ้อ้ือต่อการใชชี้วิตของผูสู้งอาย ุ 
 ๓.๗ ผลกัดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพฒันาประเทศอย่างเข้มแข็ง  
 ๓.๗.๑ สร้างสภาพแวดลอ้มทางสังคมท่ีเอ้ือต่อการสร้างความเขม้แข็งของครอบครัว อาทิ การ
ใชส่ื้อเพื่อสร้างเสริมคุณค่าของครอบครัว และพฒันานวตักรรมเพื่อใหส้มาชิกไดติ้ดต่อส่ือสารกนั  
 ๓.๗.๒ ก าหนดมาตรการให้ครอบครัวท่ีเปราะบางสามารถดูแลสมาชิกได ้อาทิ การเขา้ถึงบริการ
ภาครัฐ และการใหผู้สู้งอายหุรือผูมี้ประสบการณ์สาขาวิชาชีพต่างๆ ในชุมชนร่วมเป็นผูดู้แลสมาชิก  
 ๓.๗.๓ ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคนเขา้ถึงได ้
รวมทั้งร่วมกบัชุมชนในการวิจยัเพื่อตอบโจทยก์ารพฒันาพื้นท่ี  
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 ๓.๗.๔ ส่งเสริมผูเ้ผยแผศ่าสนาใหป้ระพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีตามค าสอนของศาสนา และเร่ง
ฟ้ืนศรัทธาใหส้ถาบนัศาสนาเป็นศูนยร์วมจิตใจและท่ียดึเหน่ียวของคนในสังคม  
 ๓.๗.๕ สนบัสนุนใหผู้ผ้ลิตส่ือน าเสนอขอ้มูลบนหลกัจรรยาบรรณส่ือมวลชน และสร้างกระแส
เชิงบวกแก่สังคม  
 ๒) ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล า้ในสังคม 
 ๑. วัตถุประสงค์  
  ๑.๑ เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมใหแ้ก่กลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ท่ีมีรายไดต้ ่าสุด  
  ๑.๒ เพื่อใหค้นไทยทุกคนเขา้ถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพไดอ้ยา่งทัว่ถึง  
  ๑.๓ เพื่อสร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชน  
  ๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
  ๒.๑ เป้าหมายการพฒันา 
   ๒.๑.๑ ลดปัญหาความเหล่ือมล ้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมท่ี
แตกต่างกนั และแกไ้ขปัญหาความยากจน  
   ๒.๑.๒ เพิ่มโอกาสการเขา้ถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ  
   ๒.๑.๓ เพิ่มศกัยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเขม้แข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง
และไดรั้บส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น  
 ๒.๒ ตัวชี้วัด 
                      ๒.๒.๑ รายไดเ้ฉล่ียต่อหวัของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ท่ีมีรายไดต้ ่าสุด เพ่ิมขึ้นไม่ต ่ากว่าร้อยละ ๑๕ ต่อปี  

 ๒.๒.๒ ค่าสัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ดา้นรายไดล้ดลงเหลือ ๐.๔๑ 
เม่ือส้ินสุดแผน  
 ๒.๒.๓ การถือครองสินทรัพยท์างการเงินของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ท่ีมีรายไดต้ ่าสุด เพิ่มขึ้น  
 ๒.๒.๔ สัดส่วนประชากรท่ีอยูใ่ตเ้ส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ ๖.๕ ณ ส้ินแผนฯ  
  ๒.๒.๕ สัดส่วนหน้ีสินต่อรายไดท้ั้งหมดของครัวเรือนของกลุ่มครัวเรือนท่ียากจนท่ีสุดลดลง 
                      ๒.๒.๖ อตัราการเขา้เรียนสุทธิ (ท่ีปรับปรุง) ในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่ากบัร้อยละ ๙๐ 
โดยไม่มีความแตกต่างระหวา่งกลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษาท่ีครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหวา่งพื้นท่ี  
 ๒.๒.๗ สัดส่วนนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาทุกระดบัชั้นผา่นเกณฑค์ะแนนร้อยละ ๕๐ 
มีจ านวนเพิ่มขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิระหวา่งพื้นท่ีและภูมิภาคลดลง  
 ๒.๒.๘ สัดส่วนแรงงานนอกระบบท่ีอยูภ่ายใตป้ระกนัสังคม (ผูป้ระกนัตนตามมาตรา ๔๐) และ
ท่ีเขา้ร่วมกองทุนการออมแห่งชาติต่อก าลงัแรงงานเพิ่มขึ้น  
 ๒.๒.๙ ความแตกต่างของสัดส่วนบุคลากรทางการแพทยต่์อประชากรระหวา่งพื้นท่ีลดลง  
  ๒.๒.๑๐ การเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมของกลุ่มประชากรท่ีมีฐานะยากจนเพิ่มขึ้น 
 ๒.๒.๑๑ สัดส่วนครัวเรือนท่ีเขา้ถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้น  
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 ๒.๒.๑๒ ดชันีชุมชนเขม็แขง็เพิ่มขึ้นในทุกภาค  
  ๒.๒.๑๓ มูลค่าสินคา้ชุมชนเพิ่มขึ้น 
 

   ๓. แนวทางการพฒันา  
  ๓.๑ เพิ่มโอกาสให้กบักลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ท่ีมีรายได้ต ่าสุดให้สามารถเข้าถึง
บริการท่ีมีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ  
 ๓.๑.๑ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้แก่ เด็กและเยาวชนท่ีด้อยโอกาสทาง
การศึกษา อยา่งต่อเน่ืองโดยไม่ถูกจ ากดัศกัยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นท่ี และสภาพร่างกาย  
 ๓.๑.๒ จดับริการดา้นสุขภาพให้กบัประชากรกลุ่มเป้าหมายฯ  ท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล โดย
รัฐจดัให้มีกลไกช่วยเหลือและสนับสนุนสวสัดิการชุมชนท่ีครอบคลุมการช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น
เพื่อใหป้ระชากรกลุ่มเป้าหมายฯ เขา้ถึงบริการจากสถานพยาบาลของรัฐในพื้นท่ีได ้ 
 ๓.๑.๓ สร้างโอกาสการมีท่ีดินของตนเอง และการยกระดบัรายได ้โดยรัฐเขา้ไปสนบัสนุนการมี
ท่ีดินท ากินอย่างย ัง่ยืนในรูปแบบท่ีครบวงจร รวมถึงการพฒันาทกัษะความช านาญการจดัสรรเงินทุนเพื่อ
การประกอบอาชีพ การขยายโอกาสในการเขา้ถึงข่าวสาร  
 ๓.๑.๔ ก าหนดนโยบายการคลงัเพื่อลดความเหล่ือมล ้าในสังคมและเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่ม
คนท่ีมีรายไดน้อ้ยใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  
  ๓.๑.๕ เพิ่มการจดัการสวสัดิการสังคมให้กบักลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ท่ีมีรายได้
ต ่าสุดอย่างเพียงพอและเหมาะสม อาทิ การเพิ่มเบ้ียคนพิการและเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายท่ีุยากจนให้เพียงพอท่ีจะ
ด ารงชีพได้การสนับสนุนการจัดหาท่ีอยู่อาศัยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคให้กับประชากร
กลุ่มเป้าหมายเพื่อแกปั้ญหาชุมชนแออดัในเมือง 
 ๓.๒  กระจายการให้บริการภาครัฐท้ังด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการท่ีมีคุณภาพให้
ครอบคลุมและท่ัวถึง   
 ๓.๒.๑ ส่งเสริมใหมี้การกระจายการบริการดา้นการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหมี้ความเท่าเทียมกนัมาก
ขึ้นระหว่างพื้นท่ี โดย (๑) สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตวัอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (๒) สร้าง
ระบบความรับผิดชอบ  (Accountability) ของการจัดการศึกษา  โดยน าผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษามา
ประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน  (๓) ขยายการจดัการศึกษาทางไกลโดยใช้โครงข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนท่ีอยูห่่างไกลและขาดแคลนครูผูส้อน  
 ๓.๒.๒ บริหารจดัการการให้บริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี ผ่าน
การพฒันาระบบส่งต่อผูป่้วยตั้งแต่ระดบัชุมชนไปสู่ระดบัจงัหวดั ภาค และระดบัประเทศใหมี้ประสิทธิภาพ
มากขึ้น พร้อมทั้งน าเทคโนโลย ีโดยเฉพาะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมาใชใ้นการแกปั้ญหาการ
ขาดแคลนแพทยเ์ฉพาะทางในพื้นท่ีห่างไกล  



37 
 

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  องค์การบริหารสว่นตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวดัชัยภมูิ www.kwangjhone.go.th  
 

 ๓.๒.๓ เร่งรณรงค์และประชาสัมพนัธ์ให้แรงงานนอกระบบตระหนักถึงประโยชน์ของ
การสร้างหลกัประกนัในวยัเกษียณและประโยชน์จากระบบประกนัสังคม รวมถึงการขยายความครอบคลุม
ของสวสัดิการดา้นการจดัหาท่ีอยูอ่าศยัใหแ้ก่ผูมี้รายไดน้อ้ยเพื่อใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงไดใ้นทุกพื้นท่ี  
 ๓.๒.๔ ส่งเสริมและจดัหาโครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่ม
เด็ก - เยาวชน สตรี ผูพ้ิการ ผูสู้งอายุ และผูด้้อยโอกาสทางสังคม เพื่อให้เขา้ถึงบริการของรัฐและโอกาสทาง
สังคมไดอ้ยา่งเท่าเทียม  
  ๓.๒.๕ ปรับปรุงปัจจยัแวดลอ้มทางธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบให้เกิดการแข่งขนั
ท่ีเป็นธรรม 
 ๓.๓ เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็ง
การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มีสิทธิในการ
จัดการทุน ท่ีดินและทรัพยากรภายในชุมชม  
 ๓.๓.๑ สร้างและพฒันาผูน้ าการเปล่ียนแปลงในชุมชนให้มีขีดความสามารถในการสร้าง
แรงบนัดาลใจให้เกิดความเช่ือมัน่ ศรัทธา มีจุดยืนทางความคิด มีธรรมมาภิบาลในการบริหารและพฒันา
ชุมชน  
 ๓.๓.๒ ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการวิจยั  และการถ่ายทอดองค์
ความรู้ในชุมชนเพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในพื้นท่ีและการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่เชิงพาณิชย ์รวมทั้ง
ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสร้างการจดัการความรู้ในชุมชน  
 ๓.๓.๓ พฒันาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผูป้ระกอบการระดับ
ชุมชน การสนบัสนุนศูนยฝึ์กอาชีพชุมชน การส่งเสริมการเช่ือมต่อระหวา่งเครือข่ายอุตสาหกรรม (Cluster) 
ในพื้นท่ีกบัเศรษฐกิจชุมชน การสร้างความร่วมมือกบัภาคเอกชนและสถาบนัการศึกษารวมถึงการส่งเสริม
การท่องเท่ียวทอ้งถ่ินและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นชุมชนท่ีมีแหล่งท่องเท่ียว  
 ๓.๓.๔ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจดัการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน การ
ปรับองค์กรการเงินของชุมชนให้ท าหนา้ท่ีเป็นสถาบนัการเงินในระดบัหมู่บา้นต าบลท่ีท าหน้าท่ีทั้งการให้
กูย้มืและการออม และจดัตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์เป็นแม่ข่าย  
  ๓ .๓ .๕  สนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ  บริการ และการจัดการ
ทรัพยากรในชุมชน 

 ๓) ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  ๑. วัตถุประสงค์  
 ๑.๑ สร้างความเข็มแข็งให้เศรษฐกจิขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ดงัน้ี  
 ๑.๑.๑ เพื่อสร้างความเขม้แข็งของแรงขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเป้าหมาย
การเพิ่มรายไดต่้อหวั  
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 ๑.๑.๒ เพื่อเพิ่มศกัยภาพของฐานการผลิตและฐานรายไดเ้ดิมและสร้างฐานการผลิตและ
รายไดใ้หม่  
 ๑.๑.๓ เพื่อสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์อยา่งเป็นธรรม และสนบัสนุนเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  
                      ๑.๑.๔ เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สร้างความเขม้แข็งและรักษาวินัยทางการเงินการคลงั 
และพฒันาเคร่ืองมือทางการเงินท่ีสนบัสนุนการระดมทุนท่ีมีประสิทธิภาพ  
 ๑.๒ สร้างความเข้มแข็งให้กบัเศรษฐกจิรายสาขา เพื่อยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนั
ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการคา้การลงทุน ดงัน้ี  
 ๑.๒.๑ เพื่อส่งเสริมการพฒันานวตักรรมในการสร้างมูลค่าและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตของสินคา้และบริการ  
 ๑.๒.๒ เพื่อส่งเสริมและพฒันาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายไดใ้หม่ท่ีส าคญั  พฒันา
ระบบการบริหารจดัการความเส่ียงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
เพื่อใหฐ้านการผลิตภาคเกษตรและรายไดเ้กษตรกรมีความมัน่คง  
 ๑.๒.๓ เพื่อเร่งผลกัดนัให้สินคา้เกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพ
มาตรฐานและความปลอดภยัในตลาดโลก  
 ๑.๒.๔ เพื่อเพิ่มศกัยภาพของอุตสาหกรรมส าคญัเดิมให้สามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรมแห่ง
อนาคต ท่ีใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่อยา่งเขม้ขน้ และสร้างรากฐานการพฒันาอุตสาหกรรมใหม่บนฐานของความเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  
 ๑.๒.๕ เพื่อเพิ่มศกัยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ในการปรับตวัสู่
เศรษฐกิจฐานบริการท่ีเขม้แขง็ขึ้น รวมทั้งพฒันาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวใหเ้ติบโตอยา่งสมดุลและยัง่ยนื  
 ๑.๒.๖ เพื่อพฒันาปัจจยัสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกทางการคา้และการลงทุนให้
สนบัสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการไทยรวมทั้งพฒันาสังคมผูป้ระกอบการ  
 ๑.๒.๗ เพื่อพฒันาระบบการเงินของประเทศให้สนบัสนุนการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขนัของภาคการผลิตและบริการ การคา้ และการลงทุน  
 ๑.๒.๘  เพื่อสร้างความเขม้แข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ให้สนับสนุน
บริการทางการเงินในระดบัฐานรากและเกษตรกรรายยอ่ย  

  ๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
  ๒.๑ เป้าหมายการพฒันา 
 ๒.๑.๑ เศรษฐกิจขยายตวัอยา่งมีเสถียรภาพและยัง่ยนื  
 ๒.๑.๒ การสร้างความเขม้แขง็ใหเ้ศรษฐกิจรายสาขา  
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 ๒.๒ ตัวชี้วัด  
 ๒.๒.๑ อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจเฉล่ียในช่วงแผนฯ ๑๒ ไม่ต ่ากว่าร้อยละ ๕ รายได้
ต่อหัวไม่ต ่ากว่า ๘,๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ณ ส้ินแผนฯ ๑๒ และรายไดสุ้ทธิของรัฐบาลต่อมูลค่าผลิตภณัฑ์
มวลรวมในประเทศไม่ต ่ากวา่ร้อยละ ๑๙.๐  
 ๒.๒.๒ อตัราการขยายตวัของการลงทุนภาครัฐไม่ต ่ากว่าร้อยละ  ๑๐ ต่อปี และอตัราการ
ขยายตวัของการลงทุนภาคเอกชนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี  
 ๒.๒.๓ อตัราการขยายตวัของมูลค่าการส่งออกเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ร้อยละ ๔.๐  
                   ๒.๒.๔ ผลิตภาพการผลิตของปัจจยัการผลิตไม่ต ่ากว่าร้อยละ ๒.๕ ต่อปี ผลิตภาพการผลิตของ
ปัจจยัแรงงานไม่ต ่ากวา่ร้อยละ ๒.๕ ต่อปี  
                   ๒.๒.๕ อตัราเงินเฟ้อระยะปานกลางอยู่ท่ีร้อยละ ๒.๕ ± ๑.๕ หน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ ส้ินแผนฯ 
๑๒ ไม่เกินร้อยละ ๕๕ ของ GDP ดุลบญัชีเดินสะพดัไม่เกินร้อยละ ๒ ต่อ GDP  
                      ๒.๒.๖ การลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพฒันาโครงการโครงสร้างพื้นฐานเฉล่ีย
ปีละ ๔๗,๐๐๐ ลา้นบาท  
                          ๒.๒.๗ จ านวนการยืน่แบบเพื่อช าระภาษีประชาชนและผูป้ระกอบการท่ีเขา้ข่ายตอ้งเสียภาษีเพิ่มขึ้น  
  ๒.๒.๘ อนัดับความสามารถในการแข่งขนัของไทยโดย  IMD เล่ือนไปอยู่ในกลุ่ม ๑  ใน 
๒๕ ของประเทศแรกท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัทั้งหมด 
 ๒.๒.๙ อตัราการขยายตวัของภาคเกษตรอุตสาหกรรม และบริการ (นอกเหนือจากบริการ
ภาครัฐ) ขยายตวัเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ร้อยละ ๓, ๔.๕ และ ๖ ต่อปี ตามล าดบั  
 ๒.๒.๑๐ รายไดเ้งินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น ๕๙,๔๖๐ บาทต่อครัวเรือนในปี ๒๕๖๔ 
พื้นท่ีการท าเกษตรกรรมยัง่ยนืเพิ่มขึ้นเป็น ๕ ลา้นไร่ ในปี ๒๕๖๔  
 ๒.๒.๑๑ จ านวนพื้นท่ีท่ีไดรั้บการพฒันาสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศจ านวน ๑๕ พื้นท่ี  
 ๒.๒.๑๒ รายไดจ้ากการท่องเท่ียวไม่ต ่ากว่า ๓ ลา้นลา้นบาท อนัดบัความสามารถในการ
แข่งขนัดา้นการท่องเท่ียว (The Travel & Tourism Competitiveness Index: TTCI) ไม่ต ่ากวา่อนัดบัท่ี ๓๐  
 ๒ .๒ .๑๓  สัดส่วน GDP SMEs ต่อ GDP ทั้ งประเทศเพิ่มขึ้ นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕ เม่ือ
ส้ินสุดแผนฯ ๑๒  
  ๒.๒.๑๔ อนัดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัในภาคการเงินปรับตวัดีขึ้น คะแนนทกัษะ
ทางการเงินของคนไทยเท่ากบัคะแนนเฉล่ียของโลก  สัดส่วนการกูเ้งินนอกระบบลดลง เพิ่มปริมาณการใช้
บริการช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์เป็น ๒๐๐ คร้ัง/ปี/คน 
 ๓. แนวทางการพฒันา  
 ๓.๑ การบริหารจัดการเศรษฐกจิส่วนรวม  
                    ๓.๑.๑ การพฒันาดา้นการคลงั  
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  ๑) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณการบริหาร และการ
ตรวจสอบกระบวนการงบประมาณของประเทศ  
 ๒) เพิ่มประสิทธิภาพการจดัเก็บรายไดภ้าครัฐและขยายฐานภาษีใหค้รอบคลุม  ผูมี้งานท าใน
ระบบท่ีเขา้ข่ายตอ้งเสียภาษีมีการยืน่แบบเพื่อช าระภาษีท่ีถูกตอ้งและครบถว้น  
 ๓) ใช้เคร่ืองมือทางภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งเพื่อเป็นช่องทางการเพิ่มรายไดภ้าครัฐ  
 ๔) เพิ่มประสิทธิภาพการจดัเก็บรายไดใ้ห้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อลดภาระการพึ่งพา
รายไดจ้ากรัฐบาล  
 ๕) ปรับโครงสร้างการบริหารจดัการรัฐวิสาหกิจทั้งระบบและฟ้ืนฟูรัฐวิสาหกิจ   ท่ีมีปัญหา
ฐานะการเงิน และพฒันาประสิทธิภาพการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจใหไ้ดม้าตรฐานสากล  
                   ๓.๑.๒ การพฒันาภาคการเงิน  
 ๑) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบนัการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุน  
 ๒) ขยายการเขา้ถึงบริการทางการเงิน โดยการสร้างเครือข่ายความเช่ือมโยงของระบบ
สถาบนัการเงินทั้งระบบ  
 ๓) พฒันานวตักรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและบริบทการ
เปล่ียนแปลง  
 ๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจให้เป็นกลไกท่ีสนับสนุน
ด าเนินนโยบายของรัฐบาลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและไม่สร้างความเส่ียงทางการคลงั  
          ๓.๒ การเสริมสร้างและพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลติและบริการ  
 ๓.๒.๑ การพฒันาภาคการเกษตร  
               ๑) เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เขม้แข็งและยัง่ยืน โดยพฒันาและบ ารุงรักษา
แหล่งน ้ าเพื่อการเกษตร รวมทั้งจดัระบบการปลูกพืชใหส้อดคลอ้งปริมาณน ้ าท่ีหาได ้คุม้ครองพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีมี
ศกัยภาพและขยายโอกาสในการเขา้ถึงพื้นท่ีท ากินของเกษตรกรใหม้ากขึ้น ส่งเสริมใหเ้กษตรกรมีความรู้ใน
การรวบรวม คดัเลือก และปรับปรุงพนัธุกรรมพืช สัตว ์สัตวน์า้ และจุลินทรียข์องทอ้งถ่ิน  
              ๒) สร้างและถ่ายทอดองคค์วามรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม โดยส่งเสริมการวิจยัพฒันาปัจจยัการผลิต  วิจยัและพฒันา
เทคโนโลยีการผลิตและรูปแบบผลิตภณัฑเ์กษตรแปรรูปใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความหลากหลายของสินคา้
พฒันารูปแบบและกระบวนการถ่ายทอดความรู้เพื่อปรับระบบการผลิตท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีและการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  
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             ๓) ยกระดับการผลิตสินคา้เกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคลอ้งกับความ
ตอ้งการของตลาดและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะโดยพฒันาระบบมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารให้
เป็นท่ียอมรับในระดับสากล ส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรและอาหารให้ไดคุ้ณภาพมาตรฐานและความ
ปลอดภยัและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ ขบัเคล่ือนการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียอ์ยา่งจริงจงั  
                 ๔) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตรโดยเสริมสร้างศกัยภาพ
ของสถาบันเกษตรกรและการรวมกลุ่ม  ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช  ปศุสัตว์ และการทาประมงให้
สอดคลอ้งกบัศกัยภาพพื้นท่ีและความตอ้งการตลาด วิจยัพฒันาและใชเ้ทคโนโลยีและเคร่ืองจกัรสมยัใหม่
ในกระบวนการผลิต  สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินคา้เกษตร และการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากร
ชีวภาพ บริหารจดัการผลผลิตอย่างเป็นระบบครบวงจร พฒันากลไกจดัการความเส่ียงท่ีกระทบต่อสินคา้
เกษตร สร้างความร่วมมือดา้นการเกษตรกบัประเทศเพื่อนบา้น  
                  ๕) ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการเกษตร  ส่งเสริมขยายผลและ
พฒันาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยัง่ยืน ควบคุมการใช้สารเคมีการเกษตรท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด  
                 ๖) พฒันาปัจจยัสนบัสนุนในการบริหารจดัการภาคเกษตรและสนบัสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่โดย
พฒันาฐานขอ้มูลดา้นอุปสงคแ์ละอุปทานดา้นการเกษตร สร้างบุคลากรดา้นการเกษตร ปรับปรุงกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเกษตรใหท้นัสมยั  
 ๓.๒.๒ การพฒันาภาคอุตสาหกรรม  
                ๑) พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่
อุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยยกระดับศกัยภาพของอุตสาหกรรมท่ีเป็นฐานรายได้ส าคญัของ
ประเทศ  ในปัจจุบนัให้มีการใชเ้ทคโนโลยีขั้นกา้วหนา้เพื่อผลิตสินคา้ท่ีรองรับความตอ้งการท่ีหลากหลาย
ของผูบ้ริโภค สร้างระบบกลไกและเครือข่ายท่ีเขม้แขง็และมีประสิทธิภาพในการเช่ือมโยงความร่วมมือของ
ภาคธุรกิจในลกัษณะคลสัเตอร์ สนับสนุนการกระจายการลงทุนไปยงัภูมิภาคต่างๆ  ของประเทศและใน
ภูมิภาคอาเซียน ส่งเสริมการสร้างและพฒันาตลาดสาหรับสินคา้ท่ีมีคุณภาพ  
                ๒) วางรากฐานการพฒันาอุตสาหกรรมสาหรับอนาคต โดยวางแผนและพฒันาก าลงัคนรองรับ
อุตสาหกรรมอนาคต พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมอนาคตสนับสนุนให้มี
การศึกษาเชิงลึกเพื่อก าหนดนโยบายท่ีชดัเจนและน าไปปฏิบติัไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม ปรับปรุงกฎหมายและ
ระเบียบท่ีเอ้ือใหเ้กิดอุตสาหกรรมสาหรับอนาคต  
 ๓.๒.๓ การพฒันาภาคบริการและการท่องเท่ียว  
              ๑) เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขนัในเชิงธุรกิจของภาคบริการท่ีมีศกัยภาพทั้งฐานบริการเดิมและ
ฐานบริการใหม่เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตไดอ้ย่างเขม้แข็ง  โดยพฒันาศกัยภาพของฐาน



42 
 

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  องค์การบริหารสว่นตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวดัชัยภมูิ www.kwangjhone.go.th  
 

บริการเดิมใหเ้ติบโตอย่างเขม้แขง็ ยกระดบัฐานธุรกิจบริการใหม่ท่ีมีแนวโนม้ขยายตวัและมีศกัยภาพในการ
เติบโต สร้างกลไกการขบัเคล่ือนภาคบริการท่ีเป็นเอกภาพ  
             ๒) พฒันาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ โดยส่งเสริมการสร้างรายไดจ้ากการท่องเท่ียว ปรับปรุง
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวใหมี้ความทนัสมยั จดัท าและบงัคบัใชม้าตรฐานดา้นการท่องเท่ียว ปรับ
โครงสร้างการบริหารจดัการดา้นการท่องเท่ียว  
           ๓) พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอย่างครบวงจรโดย  ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการกีฬา  ปรับ
โครงสร้างการบริหารจดัการดา้นการกีฬา  
 ๓.๒.๔ การพฒันาภาคการคา้และการลงทุน  
               ๑) ส่งเสริมการท าตลาดเชิงรุกเพื่อเพิ่มความตอ้งการบริโภคสินคา้ภายในประเทศและการส่งออกสินคา้ไทย  
               ๒) พฒันาการอ านวยความสะดวกทางการคา้ให้ได้มาตรฐานสากล  ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ รวมถึงการพฒันาระบบประกนัความเส่ียงภยั  
               ๓) สนับสนุนผูป้ระกอบการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และนาพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์มาใชใ้นการเพิ่มผลิตภาพในการคา้และการประกอบธุรกิจ  
               ๔) ส่งเสริม SMEs โดย สร้างผูป้ระกอบการใหม่ท่ีมีจิตวิญญาณในการเป็นผูป้ระกอบการท่ีมีทกัษะในการ
ทาธุรกิจ สร้างสังคมผูป้ระกอบการ ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นคลสัเตอร์ของ SMEs ในลกัษณะห่วงโซ่มูลค่าและ
การเช่ือมโยงกบัธุรกิจขนาดใหญ่ รวมทั้งการสร้างโอกาสในการออกไปด าเนินธุรกิจในต่างประเทศ  
             ๕) พฒันาปัจจยัสนบัสนุนเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศและการลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ โดย
การส่งเสริมการลงทุนในประเทศควรให้ความส าคญักบั พฒันากลไกการคุม้ครองการลงทุนและการระงบั
ขอ้พิพาทระหวา่งรัฐกบัเอกชน ลดอุปสรรค ขั้นตอนการเคล่ือนยา้ยแรงงานโดยการลด 
ระยะเวลาการรายงานตวัของแรงงานต่างดา้วในส่วนของการส่งเสริมการลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ  
ส่งเสริมให้มีหน่วยงานหลกัในการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะใน  CLMV จดัท ามาตรการ
ส่งเสริมและให้สิทธิประโยชน์การลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ  สนับสนุนปัจจยัอ านวยความสะดวก
การลงทุน โดยการส่งเสริมบริการป้องกนัความเส่ียงทางการคา้ ส่งเสริมการเพิ่มสาขาธนาคารพาณิชยไ์ทย
ในต่างประเทศ  
              ๖) ปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายและกฎ ระเบียบเพื่อส่งเสริมการคา้ท่ีเป็นธรรมและอ านวยความสะดวก
การคา้การลงทุน ตลอดจนการดาเนินธุรกิจของ SMEs  
              ๗) พฒันาระบบทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยให้ความส าคญักับการพฒันาระบบคุม้ครองทรัพยสิ์น
ทางปัญญาใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล 
   ๔) ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพฒันาอย่างยั่งยืน 
๑. วัตถุประสงค์ 
 ๑.๑ รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยนืและเป็นธรรม  
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 ๑.๒  สร้างความมั่นคงด้านน ้ าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน ้ าทั้ งระบบให้มี
ประสิทธิภาพ  
 ๑.๓ บริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มและลดมลพิษใหมี้คุณภาพดีขึ้น  
  ๑.๔ พัฒนาขีดความสามารถในลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกบัภยัพิบติั 
 ๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
   ๒.๑ เป้าหมายการพฒันา 
   ๒.๑.๑ การรักษา และฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ เพื่อการอนุรักษ์ ป่า
เศรษฐกิจและป่าชายเลน ลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  แกไ้ขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ
และจดัท่ีดินทา้กินใหผู้ย้ากไร้โดยให้ สิทธิร่วม 
   ๒.๑.๒ สร้างความมั่นคง และบริหารจัดการทรัพยากรน ้ าทั้ งน ้ าผิวดินและน ้ าใต้ดินให้มี
ประสิทธิภาพ บริหารจดัการน ้ าในระดบัลุ่มน ้ าให้มีความสมดุลระหว่างความตอ้งการใชน้ ้ าทุกกิจกรรมกบั
ปริมาณน ้ าตน้ทุน เพื่อแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนน ้ า และลดจ านวนประชาชนท่ีประสบปัญหาจากการขาด
แคลนน ้ า ควบคู่กบัการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้ าทั้งภาคการผลิตและการบริโภค ป้องกนัและลดความ
เสียหายจากอุทกภยัและภยัแลง้ 
   ๒.๑.๓ สร้างคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  และ
ระบบนิเวศ โดยให้ความส าคญัเป็นล าดบัแรกกบัการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย  ฟ้ืนฟูคุณภาพ
แหล่งน ้าส าคญัของประเทศ และแกไ้ขปัญหาวิกฤติหมอกควนั 
   ๒.๑.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตวัต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีกลไกจดัการเพื่อลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในดา้น
ต่างๆ หรือในพื้นท่ีหรือสาขาท่ีมีความเส่ียงจะไดรั้บผลกระทบสูง 
   ๒.๑.๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการเพื่อลดความเส่ียงจากภยัพิบติั ความสูญเสียใน
ชีวิตและทรัพยสิ์นท่ีเกิดจากสาธารณภยัลดลง 
  ๒.๒ ตัวชี้วัด 
 ๒.๒.๑ สัดส่วนพื้นท่ีป่าไมเ้ป็นร้อยละ ๔๐ ของพื้นท่ีประเทศ เป็นพื้นท่ีป่าเพื่อการอนุรักษ์
ร้อยละ ๒๕ และพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ ๑๕ พื้นท่ีป่าชายเลนเพิ่มจาก ๑.๕๓ ลา้นไร่ เป็น ๑.๕๘ ลา้นไร่ 
พื้นท่ีปลูกและฟ้ืนฟูป่าตน้น ้าเพิ่มขึ้น  
๒.๒.๒ จ านวนชนิดพนัธุ์และประชากรของส่ิงมีชีวิตท่ีอยู่ในภาวะถูกคุกคาม หรือใกลสู้ญพนัธุ์  
    ๒.๒.๓ แผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐ (โครงการ One Map) ท่ีแลว้เสร็จมีการประกาศใช ้ และจ านวน
พื้นท่ีจดัท่ีดินท ากินใหชุ้มชน 
 ๒.๒.๔ มีระบบประปาหมู่บา้นครบทุกหมู่บา้น  
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 ๒.๒.๕ ลุ่มน ้าส าคญัของประเทศ ๒๕ ลุ่มน ้า มีแผนบริหารจดัการทรัพยากรน ้าอยา่งสมดุล 
ระหวา่งความตอ้งการใชน้ ้ากบัปริมาณน ้าตน้ทุน และมีการแปลงไปสู่การปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม  
 ๒.๒.๖ ประสิทธิภาพการใชน้ ้าในพื้นท่ีชลประทานเพิ่มขึ้น  
 ๒.๒.๗ ประสิทธิภาพของการใชน้ ้าทั้งภาคการผลิตและการบริโภคเพิ่มขึ้น  
 ๒.๒.๘ พื้นท่ีและมูลค่าความเสียหายจากอุทกภยัและภยัแลง้มีแนวโนม้ลดลง  
    ๒.๒.๙ พื้นท่ีชลประทานเพิ่มขึ้นปีละ ๓๕๐,๐๐๐ ไร่ 
 ๒.๒.๑๐ ขยะมูลฝอยชุมชนไดรั้บการจดัการอย่างถูกตอ้งและน าไปใช้ประโยชน์ไม่นอ้ยกว่าร้อย
ละ ๗๕ ของเสียอนัตรายชุมชนท่ีไดรั้บการก าจดัอย่างถูกตอ้งไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๓๐ และกากอุตสาหกรรม
อนัตรายทั้งหมดเขา้สู่ระบบการจดัการท่ีถูกตอ้ง  
 ๒.๒.๑๑ คุณภาพน ้าของแม่น ้ าสายหลกัท่ีอยูใ่นเกณฑดี์เพิ่มขึ้น  
    ๒.๒.๑๒ คุณภาพอากาศในพื้นท่ีวิกฤตหมอกควนัได้รับการแก้ไขและมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 
 ๒ .๒ .๑๓  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน  คมนาคมขนส่งลดลงภายในปี 
๒๕๖๓ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๗ ของการปล่อยในกรณีปกติ  
 ๒.๒.๑๔ ตน้ทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (บาทต่อตนัคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า) มีแนวโนม้ลดลง  
 ๒.๒.๑๕ แผนปฏิบติัการการปรับตวัเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในรายสาขาท่ี
จ าเป็น เช่น การจดัการน ้า เกษตร สาธารณสุข และป่าไม ้ 
    ๒.๒.๑๖ การจดัตั้งกลไกภายในประเทศเพื่อสนับสนุนด้านการเงิน เทคโนโลยีและการ
เสริมสร้างศกัยภาพ 
 ๒.๒.๑๗ ระบบพยากรณ์และเตือนภยัล่วงหนา้ส าหรับภาคเกษตรและการจดัการภยัพิบติั
ทางธรรมชาติในพื้นท่ีเส่ียงภยั  
                    ๒.๒.๑๘ สัดส่วนของพื้นท่ีเส่ียงภยัท่ีไดรั้บการจดัตั้งเครือข่ายเฝ้าระวงัภยัธรรมชาติ  
    ๒.๒.๑๙ จ านวนผูเ้สียชีวิตและมูลค่าความเสียหายจากภยัธรรมชาติ ค่าใชจ่้ายในการชดเชย
ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากภยัพิบติัในพื้นท่ีเส่ียงภยัซ ้าซากลดลง 
 ๓. แนวทางการพฒันา 
    ๓.๑ การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม 
   ๓.๑.๑ อนุรักษฟ้ื์นฟูทรัพยากรป่าไมเ้พื่อสร้างสมดุลธรรมชาติ  
 ๓.๑.๒ อนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งย ัง่ยนื  
 ๓.๑.๓ พฒันาระบบบริหารจดัการท่ีดินและแกไ้ขการบุกรุกท่ีดิน  
 ๓.๑.๔ ปกป้องทรัพยากรทางทะเลและป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง  
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     ๓.๑.๕ วางแผนบริหารจดัการทรัพยากรแร่เพื่อให้เกิดการใชป้ระโยชน์สูงสุดและลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและประชาชน 
    ๓.๒ เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าเพ่ือให้เกิดความม่ันคง สมดุล และยั่งยืน 
 ๓.๒.๑ เร่งรัดการประกาศใชร่้างพระราชบญัญติัทรัพยากรน ้า พ.ศ. ....  
 ๓.๒.๒ เร่งรัดให้มีแผนบริหารจดัการทรัพยากรน ้าในระดบัลุ่มน ้าอยา่งบูรณาการ ทั้ง ๒๕ ลุ่มน ้า  

 ๓.๒.๓ ผลกัดนักระบวน SEA มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือน าเสนอทางเลือกในการตดัสินใจ
ระดบันโยบาย แผน และแผนงาน ท่ีเหมาะสมกบัศกัยภาพของลุ่มน ้า  
 ๓.๒.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกกัน ้าของแหล่งน ้าตน้ทุนและระบบกระจายน ้าใหดี้ขึ้น  
     ๓.๒.๕ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้ าและการจดัสรรน ้ าต่อหน่วยในภาคการผลิตให้สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มไดสู้งขึ้น 
    ๓.๓ แก้ไขปัญหาวิกฤตส่ิงแวดล้อม 
 ๓.๓.๑ เร่งรัดแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะตกคา้งสะสมในพื้นท่ีวิกฤต ผลกัดนักฎหมายและ
กลไกเพื่อการคดัแยกขยะ สนบัสนุนการแปรรูปเป็นพลงังาน ใชม้าตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อให้เกิดการ
ลดปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินยัคนในชาติเพื่อการจดัการขยะอยา่งย ัง่ยนื  
 ๓.๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการจดัการคุณภาพน ้าในพื้นท่ีลุ่มน ้ าวิกฤตและลุ่มน ้าส าคญัอยา่ง
ครบวงจร โดยลดการเกิดน ้าเสียจากแหล่งก าเนิด  
 ๓.๓.๓ แกไ้ขปัญหาวิกฤตหมอกควนัไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต ้ 
     ๓.๓.๔ ปรับปรุงกฎหมายและพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเพื่อรองรับการเติบโตท่ี
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
    ๓.๔ ส่งเสริมการผลติและการบริโภคที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
 ๓.๔.๑ ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  
 ๓.๔.๒ สนบัสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสู่เกษตรกรรมท่ีย ัง่ยนื  
 ๓.๔.๓ ส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื โดยค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของ
ระบบนิเวศ  
     ๓.๔.๔ สร้างแรงจูงใจเพื่อใหเ้กิดการปรับเปล่ียนไปสู่การบริโภคท่ีย ัง่ยนื 
    ๓.๕ สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัว
ต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 ๓.๕.๑ จัดท าและปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องฯ ให้สามารถรองรับพันธกรณีระหว่าง
ประเทศดา้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 ๓.๕.๒ พฒันามาตรการและกลไกเพื่อสนบัสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน  
 ๓.๕.๓ ส่งเสริมภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และ อปท. ให้มีการจดัเก็บและรายงานขอ้มูล
เก่ียวกบัการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
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 ๓.๕.๔ เพิ่มขีดความสามารถในการวิจยัและพฒันาทาง วทน. เพื่อสนบัสนุนการปรับตวัต่อ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
     ๓.๕.๕ สร้างความรู้ ความเขา้ใจ ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และภาคส่วนต่างๆ ในการรับมือกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
    ๓.๖ บริหารจัดการเพ่ือลดความเส่ียงด้านภัยพบิัติ 
 ๓.๖.๑ บูรณาการลดความเส่ียงจากภยัพิบติัเขา้สู่กระบวนการวางแผน  บูรณาการการ
ลดความเส่ียงจากภยัพิบติัเขา้สู่กระบวนการวางแผน ทั้งระดบัชาติ จงัหวดั  
 ๓.๖.๒ เสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและการรับมือภยัพิบติั  
 ๓.๖.๓ พฒันาระบบการจดัการภยัพิบติัในภาวะฉุกเฉิน  
 ๓.๖.๔ พฒันาระบบการฟ้ืนฟูบูรณะหลงัการเกิดภยั  
     ๓.๖.๕ ส่งเสริมองคค์วามรู้ดา้นการจดัการภยัพิบติั 
    ๓.๗ พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
 ๓ .๗ .๑ ปรับปรุงกลไกและกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพทุกขั้นตอน  
 ๓.๗.๒ ผลกัดนัการน าแนวทางการประเมิน SEA ให้มีผลบงัคบัใช้ตามกฎหมายเพื่อน าไปสู่
การปฏิบติั  
 ๓.๗.๓ สร้างจิตส านึกความตระหนกั และปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 ๓.๗.๔ ทบทวนแกไ้ขกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  
     ๓.๗.๕ ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและชุมชนเพื่อสร้างพลงัร่วม 
    ๓.๘ การพฒันาความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ 
   โดยผลกัดนัการจดัท าแผนแม่บทการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของ
อาเซียนแสวงหาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่ มน ้ าโขงในประเด็นการขนส่ง  ขา้ม
พรมแดน การบริหารจดัการพลงังานและทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาหมอกควนัข้ามแดน  
สร้างความรู้ความเขา้ใจและแนวทางปฏิบติัท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบักฎหมายและขอ้ตกลงระหว่างประเทศให้กบั
ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพฒันาประเทศสู่ความม่ังคั่งและย่ังยืน 
  ๑. วัตถุประสงค์ 
   ๑.๑ เพื่อปกป้องสถาบนัพระมหากษตัริยแ์ละเสริมสร้างความมัน่คงภายใน รวมทั้งป้องกนัปัญหา
ภยัคุกคาม  ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ  
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  ๑.๒ เพื่อสร้างความพร้อมและผนึกก าลงัของทุกภาคส่วนให้มีขีดความสามารถในการบริหาร
จดัการดา้นความมัน่คง และมีศกัยภาพในการป้องกนัและแกไ้ขสถานการณ์ท่ีเกิดจากภยัคุกคามทั้งภยัทาง
ทหารและภยัคุกคามอ่ืนๆ  
  ๑.๓  เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือดา้นความมัน่คงกบัมิตรประเทศในการสนบัสนุนการรักษาความ
สงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ  
    ๑.๔ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารนโยบายดา้นความมัน่คงและนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหมี้ความเป็นเอกภาพ 

  ๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
   ๒.๑ เป้าหมายการพฒันา 
   ๒.๑.๑ ปกป้องและเชิดชูสถาบนัพระมหากษตัริยใ์หเ้ป็นสถาบนัหลกัของประเทศ 
 ๒.๑.๒  สังคมมีความสมานฉันท์ ผูเ้ห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกัน  ได้
อยา่งสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกนัแกไ้ขปัญหาความมัน่คง 
   ๒.๑.๓ ประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นมีโอกาสใน
การศึกษาและการประกอบอาชีพท่ีสร้างรายไดเ้พิ่มขึ้น 
   ๒.๑.๔ ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกนัภยัคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกบัการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติ 
   ๒.๑.๕ ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภยัคุกคาม ทั้งภยัคุกคามทางทหารและภยัคุกคามอ่ืนๆ 

   ๒.๑.๖ แผนงานดา้นความมัน่คงมีการบูรณาการสอดคลอ้งกบันโยบายการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม      
   ๒.๒ ตัวชี้วัด 
 ๒.๒.๑ จ านวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบนัพระมหากษตัริยเ์พิ่มขึ้น  
    ๒.๒.๒ จ านวนกิจกรรมท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัโครงการพระราชด าริเพิ่มขึ้น 
 ๒.๒.๓ ดชันีความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองลดลง (ดชันีสันติภาพโลกของ The 
Institute for Economics and Peace: IEP)  
 ๒.๒.๔ จ านวนผูเ้สียชีวิตจากความขดัแยง้ภายในประเทศลดลง (ดชันีสันติภาพโลก)  
    ๒.๒.๕ จ านวนกิจกรรมท่ีประชาชนมีส่วนร่วมป้องกนัแกไ้ขปัญหาความมัน่คงเพิ่มขึ้น 
 ๒.๒.๖ มูลค่าความเสียหายและจ านวนการก่อเหตุร้ายท่ีมีมูลเหตุจากความไม่สงบลดลง  
 ๒.๒.๗ รายไดค้รัวเรือนเฉล่ียต่อคนและจ านวนปีการศึกษาเฉล่ียในพ้ืนท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใตเ้พ่ิมขึ้น  

    ๒.๒.๘ จ านวนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ท่ีประชาชนทุกศาสนาร่วมด าเนินการเพิ่มขึ้น 
 ๒.๒.๙ ดชันีความสัมพนัธ์กบัประเทศเพื่อนบา้นเพิ่มขึ้น (ดชันีสันติภาพโลก)  
 ๒.๒.๑๐ จ านวนคดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัภยัคุกคามขา้มชาติลดลง  
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 ๒.๒.๑๑ จ านวนเหตุการณ์การกระท าผิดกฎหมายทางทะเลลดลง  
    ๒.๒.๑๒ จ านวนคดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดลดลง 
 ๒.๒.๑๓ ระยะเวลาในการระดมสรรพก าลงัเม่ือเกิดภยัคุกคาม  
 ๒.๒.๑๔ อนัดบัความเส่ียงจากการก่อการร้ายต ่ากว่าอนัดบัท่ี ๒๐ ของโลก (ดชันีความเส่ียงของโลกของ WEF)  

    ๒.๒.๑๕ อนัดบัความเส่ียงจากการโจมตีดา้นไซเบอร์/ต ่ากว่าอนัดบัท่ี ๑๐ ของโลก (ดชันี
ความปลอดภยัไซเบอร์ของโลกของ International Telecommunication Union: ITU ) 
    ๒.๒.๑๖ จ านวนแผนงานด้านความมัน่คงท่ีสอดคลอ้งกับนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพิ่มขึ้น 
  ๓. แนวทางการพฒันา 
    ๓.๑ การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซ่ึงสถาบันหลักของชาติ 
 ๓.๑.๑ สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน  และธ ารงรักษาสถาบนัชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริย ์โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนกัถึงความส าคญั มีการน าแนวทางพระราชด าริ
ไปเผยแพร่และพฒันา พร้อมทั้งก าหนดมาตรการเพื่อปกปักรักษาและป้องกนัการกระท าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะ
ส่งผลกระทบต่อสถาบนัหลกัของชาติ  
 ๓.๑.๒ เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพฒันา  
ภาคการเมือง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจของการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความ
แตกต่างทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ภายใตสิ้ทธิและหน้าท่ีตามระบอบประชาธิปไตยและ
ค านึงถึงความมัน่คงและผลประโยชน์ของชาติอยา่งแทจ้ริง  
     ๓.๑.๓ ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยกระบวนการ
สันติสุขแนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี บนพื้นฐานความแตกต่าง
ทางอตัตลกัษณ์และชาติพนัธุ์ เพื่อขจดัความขดัแยง้ ลดความรุนแรงตามยุทธศาสตร์พระราชทาน  “เขา้ใจ 
เขา้ถึง พฒันา” พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการพฒันาเศรษฐกิจและความเป็นธรรม 
   ๓.๒ การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกนัประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือ
ภัยคุกคามท้ังการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
 ๓.๒.๑ พฒันาศกัยภาพและความพร้อมของกองทพัในการป้องกนัและรักษาผลประโยชน์ของ
ประเทศโดยพฒันาก าลงัพลให้มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมในการปฏิบติัได้ทนัเหตุการณ์มี
อาวุธยุทโธปกรณ์ ยุทธภณัฑ์ และเทคโนโลยีท่ีทันสมยั เหมาะสม เพียงพอ พร้อมสนับสนุนการพฒันา
ประเทศ  การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยและการแก้ไขปัญหาส าคัญอ่ืนๆ  ของชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 ๓.๒ .๒  พัฒนาระบบงานด้านการข่าวท่ีมีประสิทธิภาพ  มีกลไกเสริมสร้างความ
ร่วมมือ พฒันาองคค์วามรู้ ศึกษาวิเคราะห์แนวโนม้ภยัคุกคาม รวมทั้งจดัท าฐานขอ้มูลดา้นการข่าวท่ีมีความ
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เช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศอย่างเป็นระบบ  ให้มีความพร้อมในการ
สนบัสนุนขอ้มูลเพื่อเตรียมการรับมือภยัคุกคามดา้นความมัน่คงทั้งในประเทศและในระดบันานาชาติ  
 ๓.๒.๓ มีระบบเตรียมพร้อมและกลไกเผชิญเหตุท่ีมีประสิทธิภาพใหพ้ร้อมในการปฏิบติั ทั้ง
ในยามปกติและในสถานการณ์วิกฤติ ทั้งจากภยัคุกคามดา้นความมัน่คงและจากสาธารณภยัขนาดใหญ่ท่ี
กลไกปกติ  ไม่สามารถรองรับได้ โดยมีแผนปฏิบัติการและมีการฝึกทดสอบปฏิบัติในทุกระดับอย่าง
เหมาะสม  
 ๓.๒.๔ พฒันาระบบบริหารจดัการเชิงบูรณาการและเตรียมความพร้อมในการตอบ
โตภ้าวะฉุกเฉินดา้นโรคติดต่ออุบติัใหม่ทั้งในระยะก่อนเกิดภยั ขณะเกิดภยั และระยะหลงัเกิดภยั พร้อมทั้ง
จดัทาระบบการจดัการความรู้ท่ีสามารถเช่ือมโยงขอ้มูลตั้งแต่ระดบัชาติ ระดบัจงัหวดั ถึงระดบัชุมชน  
 ๓.๒.๕ พฒันาระบบรวบรวมและเช่ือมโยงขอ้มูลดา้นการก่อการร้ายทั้งหน่วยงานภายใน
และหน่วยงานภายนอกประเทศเพื่อเป็นขอ้มูลในการติดตามวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ดา้นการต่อตา้น
การก่อการร้ายและภยัคุกคามความมัน่คง ควบคู่กบัการพฒันาแนวทางท่ีเหมาะสมใหมี้ประสิทธิภาพและรองรับ
การปฏิบติังานทุกภาคส่วน  
 ๓.๒.๖ พฒันาอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศ โดยเสริมสร้างการวิจยัและพฒันาควบคู่
ไปกับการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ  เอกชน  และมิตรประเทศในการสร้างองค์ความรู้และ
แลกเปล่ียนเทคโนโลยี  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพฒันาอาวุธยุทโธปกรณ์และยุทธภณัฑ์ พร้อมทั้ง
ส่งเสริมนวตักรรมดา้นอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศโดยหน่วยงานภาครัฐ  
 ๓.๒.๗ ด าเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดบัภูมิภาค
และพหุภาคี เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถแลกเปล่ียน
และเรียนรู้  แนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศและร่วมมือในการรับมือกบัภยัคุกคามดา้นความมัน่คงระหวา่งประเทศ อาทิ ปัญหา
ยาเสพติด การก่อการร้าย การโยกยา้ยถ่ินฐาน การลกัลอบเขา้เมือง การคา้มนุษย  ์ความมัน่คงดา้นไซเบอร์ ภยั
พิบติั โรคระบาดโรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบติัใหม่ โรคอุบติัซ ้าและสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอ่ืนๆ  
      ๓.๒ .๘ สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ  เพื่อป้องกันการ
สูญเสียดินแดนและภยัพิบติัทางธรรมชาติ เช่น เขื่อนป้องกนัตล่ิงริมแม่น ้าชายแดนระหวา่งประเทศ 
    ๓.๓ การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความม่ันคงเพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับ
มิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
 ๓.๓.๑ ด าเนินความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศอย่างสมดุล  เพื่อเอ้ือต่อการส่งเสริมและ
รักษาผลประโยชน์และการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยพฒันาความร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบา้น อาเซียน และนานาประเทศในการแลกเปล่ียนขอ้มูลการข่าว  และการร่วมกนัด าเนินการเชิงรุก
เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากภัยคุกคาม ทั้งปัญหาขา้มชาติ ปัญหาทา้ทายด้านความมัน่คง
ระหวา่งประเทศ และสาธารณภยัขนาดใหญ่  
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 ๓.๓.๒ เสริมสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจกบัประเทศเพื่อนบา้น และส่งเสริมความร่วมมือ
ในการบริหารจดัการความมัน่คงตามแนวชายแดน เพื่อร่วมแกไ้ขปัญหาท่ีมีอยู่และส่งเสริมให้ชายแดนไทย
กบัประเทศเพื่อนบา้นเป็นชายแดนแห่งความร่วมมือ โดยพฒันาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ดา้นความ
มัน่คงพื้นท่ีชายแดน ป้องกันการลกัลอบเขา้เมือง การตรวจคนเขา้เมืองการพฒันาเศรษฐกิจตามแนวชายแดน
และการสร้างความสัมพนัธ์ระดบัประชาชน  
 ๓.๓.๓ พฒันาระบบการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นไซเบอร์ให้มีความมัน่คงปลอดภยั 
และก ากบัดูแลระบบการส่งขอ้มูลส่วนบุคคลขา้มแดนไปต่างประเทศใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล  
      ๓.๓.๔ สร้างความร่วมมือกบัภาคีเครือข่ายภายในประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติ  ในการ
วางระบบเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพท่ีไดม้าตรฐานสากล มีความพร้อมในการติดตาม วิเคราะห์ 
และประเมินแนวโน้มสถานการณ์เพื่อเตรียมการรับมือ  การจัดระบบบริหารจัดการป้องกันไม่ให้โรคและภัย
สุขภาพมีการแพร่ระบาด ตลอดจนการฟ้ืนฟูเยยีวยาภายหลงัเหตุการณ์กลบัสู่ภาวะปกติ 
    ๓.๔ การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซ่ึงอ านาจอธิปไตยและ
สิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล 
 ๓.๔.๑ เสริมสร้างความร่วมมือในการรักษาความมัน่คงทางทะเลทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อแกไ้ขปัญหาพื้นท่ีอา้งสิทธิทบัซ้อนทางทะเล รวมทั้งพฒันาความร่วมมือในการแสวงหาและใช้
ประโยชน์  จากทรัพยากรทางทะเลอยา่งย ัง่ยนื พฒันาระบบและกลไกการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสา
ธารณภยัในทะเลให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนรักษาเส้นทางคมนาคมทางทะเลให้มีความปลอดภยัและเอ้ือ
ต่อการใชป้ระโยชน์ร่วมกนั  
 ๓.๔.๒ แกไ้ขปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรโดยรักษาความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มทางทะเล คุม้ครอง ปกป้อง และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจากการกระท าผิดกฎหมายใน
ทะเล  และวิกฤติทางทะเล พฒันากลไกในทางปฏิบติัในการรักษาผลประโยชน์ 
ของชาติทางทะเล และปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ใหมี้ความทนัสมยัและเป็นสากล ใหเ้กิด 
เอกภาพและระบบการบริหารจดัการท่ีดีในการด าเนินงาน  ดา้นการรักษาความมัน่คงและผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเลในภาพรวมของประเทศ รวมทั้งบูรณาการการใช้ทรัพยากรและการขบัเคล่ือนนโยบายไปสู่
การปฏิบติัใหไ้ดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม  
      ๓.๔.๓ พฒันาสร้างการรับรู้และความเขา้ใจเก่ียวกับคุณค่าของทะเล การใช้ประโยชน์
จากทะเลอย่างมีจิตส านึกรับผิดชอบและมีความรู้ท่ีถูกต้องเก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนิน
กิจกรรมทางทะเล รวมทั้งส่งเสริมการพฒันาองค์ความรู้ทางทะเลและการสร้างนวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการพฒันาในอนาคต 
    ๓.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง
แผนงานท่ีเกีย่วข้องกบัความมั่นคงกบัแผนงานการพฒันาอ่ืนๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 



51 
 

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  องค์การบริหารสว่นตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวดัชัยภมูิ www.kwangjhone.go.th  
 

 ๓.๕.๑ ปรับปรุงระบบติดตาม เฝ้าระวงั ศึกษา วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ดา้น
ความมัน่คง การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ สภาวะแวดลอ้มด้านความมั่นคง พิสูจน์ทราบและคาดการณ์ภัย
คุกคามเพื่อเสนอแนะแผนป้องกันความเสียหายและการเตือนภยัท่ีอาจเกิดขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน และลดผลกระทบต่อการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะในกรณีท่ีจะก่อภยัคุกคามต่อความมัน่คงของ
ประเทศ โดยใชก้ลไกระดบัชาติเพื่อเช่ือมโยงกลไกอ่ืนๆ ในการร่วมกนัพิจารณาเม่ือมีสถานการณ์ท่ีคาดว่า
จะส่งผลกระทบต่อความมัน่คงใหส้ามารถก าหนดแนวทางแกไ้ขไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
      ๓.๕.๒ พฒันากลไกด้านความมัน่คงและระบบการขบัเคล่ือนแผนงานต่างๆ  ให้
พร้อมรับสถานการณ์ทั้งระดบัชาติและระดบัพื้นท่ี โดยสร้างเครือข่ายการสนบัสนุน ทั้งดา้นนโยบาย องค์
ความรู้และการสร้างกลไกขบัเคล่ือนแผนงานดา้นเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และความ
มัน่คง โดยให้มีความเช่ือมโยงและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล พร้อมทั้งสนบัสนุนการขบัเคล่ือนแผนงาน
และการจดัสรรงบประมาณดา้นความมัน่คงแบบบูรณาการให้มีความชดัเจน ควบคู่ไปกบัการสนบัสนุนการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชน (ประชารัฐ) ในการก าหนดและขบัเคล่ือนแผนงานดา้นความมัน่คง 
      ๖) ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 ๑. วัตถุประสงค์ 
  ๑.๑ เพื่อใหภ้าครัฐมีขนาดเลก็ มีการบริหารจดัการท่ีดี และไดม้าตรฐานสากล  
  ๑.๒ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้มีการบริหารจดัการและให้บริการแก่ประชาชนใน
ทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได ้
  ๑.๓ เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  
   ๑.๔ เพื่อพฒันาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกดว้ยความ
รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน  

 ๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
  ๒.๑ เป้าหมายการพฒันา 
  ๒.๑.๑ ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายดา้นบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการและการ
ใหบ้ริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ  
 ๒.๑.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการท่ีดีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
 ๒.๑.๓ เพิ่มคะแนนดชันีการรับรู้การทุจริตใหสู้งขึ้น  
 ๒.๑.๔ ลดจ านวนการด าเนินคดีกบัผูมิ้ไดก้ระทาความผิด  
  ๒.๒ ตัวชี้วัด 
                   ๒.๒.๑ อันดับประสิทธิภาพภาครัฐ จัดท าโดยสถาบันการจดัการนานาชาติ อยู่ในอนัดับสองของ
อาเซียน เม่ือส้ินสุดแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๒  



52 
 

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  องค์การบริหารสว่นตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวดัชัยภมูิ www.kwangjhone.go.th  
 

                  ๒.๒.๒ อนัดบัความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ จดัท าโดยธนาคารโลก อยู่ในอนัดบัสองของ
อาเซียน เม่ือส้ินสุดแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๒  
                 ๒.๒.๓ สัดส่วนค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากรของรัฐต่องบประมาณรายจ่ายประจ าปีลดลง  
                       ๒.๒.๔ สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในแต่ละประเภทท่ีไดรั้บรางวลัการบริหารจดัการท่ีดีต่อ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งหมดเพิ่มขึ้น  
                ๒.๒.๕ ขอ้ร้องเรียนและคดีเก่ียวกบัการด าเนินงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินลดลง 
                 ๒.๒.๖ ระดบัคะแนนของดชันีการรับรู้การทุจริตสูงกวา่ร้อยละ ๕๐ เม่ือส้ินสุดแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๒  
                ๒.๒.๗ จ านวนคดีท่ีรัฐด าเนินคดีกบัผูมิ้ไดก้ระท าความผิดซ่ึงตอ้งชดเชยความเสียหายลดลง  
 ๓. แนวทางการพฒันา 
   ๓.๑ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกจิ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ   ให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกดิความคุ้มค่า 
 ๓.๑.๑ ก าหนดภารกิจ ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ทอ้งถ่ินใหช้ดัเจนและไม่ซ ้าซอ้น  
 ๓.๑.๒ ปรับปรุงกลไกการปฏิบติังานของภาครัฐให้มีลกัษณะบูรณาการ สามารถส่งเสริม
กระบวนการผลิตและการใหบ้ริการของภาคเอกชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 ๓.๑.๓ ก าหนดหลักการและแนวทางในการยุบเลิกภารกิจหรือปรับลดหน่วยงานบริหาร
ราชการส่วนกลางท่ีตั้งอยูใ่นภูมิภาค  
 ๓.๑.๔ พฒันาบุคลากรและปฏิรูประบบบริหารจดัการก าลงัคนภาครัฐใหมี้ประสิทธิภาพ  
    ๓.๑.๕ จดัท ายทุธศาสตร์การพฒันารัฐวิสาหกิจในระยะยาวใหมี้ความชดัเจนและสามารถปฏิบติัได ้
   ๓.๒ ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
 ๓.๒.๑ แกไ้ขพระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๐๒ ให้ส่งเสริมการจดัสรร
งบประมาณแบบบูรณาการและงบประมาณเชิงพื้นท่ี  
 ๓.๒.๒ ปรับปรุงกระบวนการจดัท าแผนพฒันาระดบัพื้นท่ีให้เช่ือมโยงตั้งแต่ระดบัชุมชน
ถึงระดบัจงัหวดั  
 ๓.๒.๓ ก าหนดโครงสร้างและล าดบัความส าคญัของแผนงานในงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีให้สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบบัท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นโยบายความมัน่คงแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) 
และนโยบายรัฐบาล  
    ๓.๒.๔ ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลใหส้ามารถวดัผลสัมฤทธ์ิการพฒันาทั้งประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และผลกระทบของการดาเนินงาน 
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 ๓.๓ เพิม่ประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
 ๓.๓.๑ ปรับรูปแบบและวิธีการด าเนินการของภาครัฐให้มีความร่วมมือกนัระหว่างรัฐ  
เอกชน ประชาชน และประชาสังคม ในลกัษณะแบบประชารัฐ  
 ๓.๓.๒ ส่งเสริมใหมี้การแข่งขนัในผลงานการจดับริการสาธารณะของรัฐ  
 ๓.๓.๓ จดัใหมี้กระบวนการและช่องทางการส่ือสารกบัประชาชนในรูปแบบท่ีหลากหลาย  
 ๓.๓.๔ ปรับปรุงระบบการบริหารจดัการภายในองคก์ร โดยการวางระบบสารสนเทศ
การจดัการแบบออนไลน์ในการประเมินความกา้วหนา้  
 ๓.๓.๕ ปรับรูปแบบการให้บริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสู่การให้บริการประชาชน
ผา่นระบบดิจิทลัอยา่งเป็นระบบ  
 ๓.๓.๖ สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานกลางของศูนยข์อ้มูลภาครัฐผ่านระบบเครือข่าย
สารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network : GIN)  
    ๓.๓.๗ ส่งเสริมการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ท่ีภาครัฐจดัเก็บในรูปแบบดิจิทลัท่ีประชาชน
และภาคธุรกิจสามารถเขา้ถึง น าไปใชป้ระโยชน์และต่อยอดได ้
   ๓.๔ เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๓.๔.๑ ทบทวนการกระจายอ านาจและการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ทอ้งถ่ินให้ชัดเจนตามศกัยภาพ
และความพร้อมของทอ้งถ่ิน  
 ๓.๔.๒  สนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหพ้ฒันารูปแบบการจดัการบริการสาธารณะ
ใหห้ลากหลายใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  
 ๓.๔.๓ ก าหนดกระบวนการสรรหาหรือแต่งตั้งผูท่ี้ด ารงต าแหน่งในราชการส่วนทอ้งถ่ินให้เป็นมาตรฐาน  

 ๓.๔.๔ เพิ่มความคล่องตวัให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
 ๓.๔.๕ ปรับปรุงระบบบริหารจดัการรายไดแ้ละเงินอุดหนุนของทอ้งถ่ิน  
    ๓.๔.๖ สร้างความโปร่งใสในการจดัท าและบริหารงบประมาณของทอ้งถ่ิน 
   ๓.๕ ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๓.๕.๑ ปลูกฝังใหค้นไทยไม่โกง  
 ๓.๕.๒ ป้องกนัการทุจริต  
    ๓.๕.๓ ปราบปรามการทุจริต 
   ๓.๖ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 ๓.๖.๑ ปฏิรูปกฎหมายใหท้นัสมยั  
    ๓.๖.๒ ปฏิรูปกระบวนการยติุธรรมใหมี้ประสิทธิภาพ 
    ๗) ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
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 ๑. วัตถุประสงค์ 
 ๑.๑ เพื่อพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นคมนาคมขนส่งและการคา้ จดัตั้ง/
ปรับปรุงองคก์รก ากบัดูแลการประกอบกิจการขนส่ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัและยกระดบัคุณภาพ
ชีวิตใหแ้ก่ประชาชน  
 ๑.๒ เพื่อสร้างความมัน่คงทางพลงังาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้
พลงังานทดแทนและพลงังานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน  
 ๑.๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการบริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้ทั่วถึงในราคาท่ี
เหมาะสมเป็นธรรม ส่งเสริมธุรกิจดิจิทลัใหม่ และนวตักรรม พฒันาระบบความปลอดภยัทางไซเบอร์และ
คุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลแก่ผูใ้ชบ้ริการ  
 ๑.๔ เพื่อพฒันาประสิทธิภาพและขยายการใหบ้ริการโครงสร้างพื้นฐานดา้นน ้าประปาเชิงปริมาณ
และคุณภาพใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ ลดอตัราน ้าสูญเสียในระบบประปา และสร้างกลไกการบริหารจดัการ
การประกอบกิจการน ้าประปา  
  ๑.๕ เพื่อพฒันาอุตสาหกรรมต่อเน่ืองท่ีเกิดจากลงทุนดา้นโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อลดการน าเขา้จาก
ต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหก้บัประเทศ 
 ๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
   ๒.๑ เป้าหมายการพฒันา 
    ๒.๑.๑ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม : เพื่อลดความเขม้
การใชพ้ลงังาน (Energy Intensity: EI) และลดตน้ทุนโลจิสติกส์ของประเทศ 
    ๒.๑.๒ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นระบบคมนาคมขนส่ง : เพิ่มปริมาณการขนส่ง
สินคา้ทางราง และทางน ้ าและเพิ่มปริมาณการเดินทางดว้ยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองรวมทั้ง ขยาย
ขีดสามารถ ในการรองรับปริมาณผูโ้ดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานคร และ ท่าอากาศยานในภูมิภาคให้
เพียงพอกบัความตอ้งการ 
    ๒.๑.๓ การพฒันาระบบโลจิสติกส์ : เพิ่มความสามารถในการแข่งขนัโลจิสติกส์ 
และประสิทธิภาพการอ านวยความสะดวกทางการค้า  ระบบ NSW ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้
กระดาษอย่างสมบูรณ์ บุคลากรโลจิสติกส์ไดรั้บการพฒันาให้มีผลิตภาพสูงขึ้น การขนส่งสินคา้ผ่านเขา้ - 
ออก ด่านการคา้ชายแดนส าคญัท่ีเช่ือมต่อกบัโครงข่ายทางหลกัมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
    ๒.๑.๔ การพฒันาดา้นพลงังาน เพิ่มสัดส่วนการใชพ้ลงังานทดแทนต่อปริมาณการ
ใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ยและลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า 
    ๒.๑.๕ การพฒันาเศรษฐกิจดิจิทลั ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุม
ทัว่ประเทศและสร้างผูป้ระกอบการธุรกิจดิจิทลัรายใหม่เพิ่มขึ้นพฒันาระบบความมัน่คงปลอดภยัทาง ไซ
เบอร์ใหมี้ประสิทธิภาพมาตรฐานสากลรับมือภยัคุกคามทางออนไลน์ 
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    ๒.๑.๖ การพฒันาดา้นสาธารณูปการ (น ้ าประปา) เพื่อขยายก าลงัการผลิตน ้าประปา
และกระจายโครงข่ายการให้บริการน ้ าประปาให้ครอบคลุมพื้นท่ีทั่วประเทศ และบริหารจดัการลดน ้ า
สูญเสียในระบบส่งน ้าและระบบจ าหน่ายน ้า 
  ๒.๒ ตัวชี้วัด   
 ๒.๒.๑ สัดส่วนการใช้พลงังานขั้นสุดท้ายต่อ GDP ลดลงจาก ๘.๒๒ เป็น ๗.๗๐ พนัตัน
เทียบเท่าน ้ามนัดิบ/พนัลา้นบาท  
   ๒.๒.๒ สัดส่วนตน้ทุนโลจิสติกส์ลดลงจากร้อยละ ๑๔ เป็นร้อยละ ๑๒ ของ GDP ตน้ทุนค่า
ขนส่งสินคา้ต ่ากวา่ร้อยละ ๗ ของ GDP 
   ๒.๒.๓ สัดส่วนปริมาณขนส่งสินคา้ทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินคา้ทั้งหมดภายในประเทศ เพิ่มจาก
ร้อยละ ๑.๔ เป็นร้อยละ ๔ และสัดส่วนปริมาณขนส่งสินค้าทางน ้ าต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้ งหมด
ภายในประเทศเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑๒ เป็นร้อยละ ๑๕  
   ๒ .๒ .๔  สัดส่วนของผูใ้ช้ระบบรถไฟฟ้าต่อปริมาณการเดินทางในเขตกรุงเทพฯ  และ
ปริมณฑลจากร้อยละ ๕ เป็นร้อยละ ๑๕  
   ๒.๒.๕ ความสามารถรองรับปริมาณผูโ้ดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพและภูมิภาค เพิ่มขึ้น
เป็น ๑๒๐ และ ๕๕ ลา้นคนต่อปี 
   ๒.๒.๖ อนัดบัดชันีความสามารถในการแข่งขนัดา้นโลจิสติกส์และประสิทธิภาพการอ านวย
ความสะดวกทางการคา้ดีขึ้น  
   ๒.๒.๗ จ านวนธุรกรรมการใหบ้ริการน าเขา้ส่งออกดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์เป็นร้อยละ ๑๐๐ 
   ๒.๒.๘ ปริมาณสินคา้ท่ีผา่นเขา้ - ออกด่านชายแดนท่ีส าคญัเพิ่มขึ้นเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕ ต่อปี 
   ๒.๒.๙ สัดส่วนการใชพ้ลงังานทดแทนต่อปริมาณการใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ยเพิ่มขึ้นจากร้อย
ละ ๑๒.๙๔ เป็นร้อยละ ๑๗.๓๔  
        ๒.๒.๑๐ สัดส่วนการใชก้๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลงจากร้อยละ ๖๕ เป็นร้อยละ ๔๗ 
        ๒.๒.๑๑ อนัดบัความพร้อมใชข้องเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (NRI) ดีขึ้น  
        ๒.๒.๑๒ จ านวนหมู่บา้นท่ีมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเขา้ถึงเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๓๐ เป็นมากกวา่ร้อยละ ๘๕  
        ๒.๒.๑๓ จ านวนผูป้ระกอบการธุรกิจดิจิทลัเพิ่มขึ้นไม่นอ้ยกวา่ ๑,๐๐๐ ราย  
             ๒.๒.๑๔ จ านวนหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ เพิ่มขึ้นจากร้อย
ละ ๔๗ เป็นมากกวา่ร้อยละ ๘๐ 
   ๒.๒.๑๕ จ านวนครัวเรือนในเขตนครหลวงไดรั้บบริการน ้ าประปาร้อยละ ๑๐๐ ภายในปี ๒๕๖๑ 
และจ านวนครัวเรือนในเขตภูมิภาค/เทศบาลได้รับบริการน ้ าประปาครอบคลุมมากกว่าร้อยละ ๘๐ ในปี 
๒๕๖๔  
   ๒.๒.๑๖ จ านวนหมู่บา้นทัว่ประเทศไดรั้บบริการน ้าสะอาดร้อยละ ๑๐๐ ในปี ๒๕๖๔  
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   ๒.๒.๑๗ อตัราน ้ าสูญเสียในระบบส่งและจ าหน่ายน ้ าในเขตนครหลวงน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 
และเขตภูมิภาค/เทศบาลนอ้ยกวา่ร้อยละ ๒๕ 
๓. แนวทางการพฒันา 
 ๓.๑ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
  ๓.๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟขนาด  ๑ ม. เป็นโครงข่ายหลักประเทศ 
พฒันาโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงขนาดทางมาตรฐาน  (Standard Gauge) อย่างนอ้ย ๑ เส้นทาง พฒันาพื้นท่ี
เมือง  ตามแนวเส้นทาง ศึกษาแผนท่ีนาทาง (Road Map) ปรับเปล่ียนไปใช้รถจกัรไฟฟ้าแทนรถจกัรดีเซล 
จดัท ามาตรฐานระบบรถไฟและระบบรถไฟฟ้า พฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกและศูนยบ์ริการโลจิสติกส์  
  ๓.๑.๒ พฒันาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองท่ีเหมาะสมกบัขนาดเศรษฐกิจและสังคม เร่ง
พฒันาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและปรับเส้นทางการเดินรถโดยสารสาธารณะ พฒันาส่ิงอ านวยความ
สะดวก ภายในสถานีให้เช่ือมโยงกบัการพฒันาพื้นท่ี พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก 
เพื่อสนบัสนุนการเดินทางท่ีไม่ใชเ้คร่ืองยนตใ์นเขตเมือง (Non–Motorized Transport: NMT)  
  ๓.๑.๓ พฒันาโครงข่ายทางถนน โดยรักษา/ยกระดบัคุณภาพโครงข่ายถนนในปัจจุบนัและ
ขยายขีดความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรตามความเหมาะสมในพื้นท่ี พฒันาโครงข่ายทางพิเศษ/ทางหลวง
พิเศษระหว่างเมืองในพื้นท่ีชายแดนและประตูการคา้หลกัน าเทคโนโลยรีะบบการขนส่งและจราจรอจัฉริยะ
มาใชใ้นการควบคุมและสั่งการจราจร  
  ๓.๑.๔ พฒันาระบบขนส่งทางอากาศ โดยเร่งพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองตาม
แผนแม่บทให้แลว้เสร็จภายในช่วงแผนฯ ๑๒ จดัท าแผนการใชป้ระโยชน์และแผนการบ ารุงรักษาท่าอากาศยานใน
ภูมิภาค ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานท่ีมีศกัยภาพแห่งอ่ืน ปรับปรุงระบบการบริหาร
จดัการท่าอากาศยาน พฒันาโครงสร้างและการจดัการห้วงอากาศให้มีความสามารถในการรองรับปริมาณ
การจราจรทางอากาศท่ีเพียงพอต่อการเติบโตทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  
  ๓.๑.๕ พฒันาระบบขนส่งทางน ้ า โดยปรับปรุงการใช้ประโยชน์ท่าเรือภูมิภาคท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบนัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชป้ระโยชน์โครงสร้างพื้นฐานให้สามารถสนบัสนุนการเดินทางและ
ขนส่งเช่ือมโยงทางน ้ าภายในประเทศก ากบัดูแลการให้บริการของภาคเอกชนผูรั้บสัมปทานในท่าเรือน ้าลึก
แหลมฉบงัใหเ้ป็นไปตามสัญญาสัมปทาน 
 ๓.๒ การสนับสนุน การพฒันาระบบขนส่ง 
 ๓.๒.๑ สนับสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมต่อเน่ืองท่ีเกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมทางรางโดยปรับปรุงกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งระบบรถไฟฟ้าและเคร่ืองกล รถไฟฟ้า 
และรถจกัร ส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตช้ินส่วนอากาศยาน  
 ๓.๒.๒ พฒันาการบริหารสาขาขนส่ง เร่งจดัตั้งกรมการขนส่งทางราง พฒันาขีดความสามารถ
องคก์รก ากบัดูแลการขนส่งทางอากาศและการขนส่งทางน ้า เร่งพิจารณาโครงสร้างอตัราค่า 
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โดยสารร่วม (Common Fare) ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อจูงใจให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น 
พิจารณากลไกการสนับสนุนทางการเงินเพื่อชดเชยผลการด าเนินงานขาดทุนของผูใ้ห้บริการ (Operator) 
ขนส่งสาธารณะ 
  ๓.๓ การพฒันาระบบโลจิสติกส์ 
  ๓.๓.๑ พฒันาและยกระดบัมาตรฐานระบบการบริหารจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  ให้
ไดม้าตรฐานสากลและสนบัสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน  
  ๓.๓.๒ พฒันาและยกระดับมาตรฐานระบบการอ านวยความสะดวกทางการคา้โดยการจดัตั้ง
หน่วยงานบริหารจดัการส่วนกลางของระบบ National Single Window (NSW) 
  ๓.๓.๓ พฒันาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจดัการก าลงัคนดา้นโลจิสติกส์ให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของภาคธุรกิจ  
  ๓.๓.๔ บริหารจดัการระบบติดตามประเมินผลการพฒันาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 
  ๓.๔ การพฒันาด้านพลงังาน 
  ๓.๔.๑ พฒันามาตรการสนบัสนุน ปรับโครงสร้างราคาพลงังาน และบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อให้
เกิดการอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกภาคส่วน รวมทั้งสนับสนุนการวิจยัพฒันา
เทคโนโลยปีระหยดัพลงังานเพื่อน าไปใชใ้นเชิงพาณิชยอ์ยา่งเป็นรูปธรรม 
  ๓.๔.๒ สร้างความมัน่คงทางพลงังานโดยกระจายประเภทเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าส่งเสริม
การใหบ้ริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อแก่บุคคลท่ีสาม (TPA) 
 ๓.๔.๓ เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและ
พลงังานสะอาด  
 ๓.๔.๔ ปรับปรุง/พฒันาการก ากับดูแลการประกอบกิจการพลงังานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
อยา่งเหมาะสมรวมทั้งก าหนดโครงสร้างราคาพลงังานใหส้ะทอ้นตน้ทุนและเป็นธรรมกบัทุกภาคส่วน  
  ๓.๔.๕ ส่งเสริมไทยเป็นศูนยก์ารซ้ือขายพลงังาน/เพิ่มโอกาสในการพฒันาพลงังานในภูมิภาคอาเซียน 
 ๓.๕ การพฒันาเศรษฐกจิดิจิทัล 
  ๓.๕.๑ พฒันา/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทัว่ถึงและ  มี
ประสิทธิภาพ  
  ๓.๕.๒  ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ  
  ๓.๕.๓ ส่งเสริมนวตักรรม การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี
อวกาศของไทย 
  ๓.๕.๔ สร้างความมั่นคงปลอดภยัทางไซเบอร์ โดยจดัตั้ งศูนยก์ารเฝ้าระวงัและรับมือภัย
คุกคามทางไซเบอร์ (Cyber security international council)  
  ๓.๕.๕ ปรับปรุงกฎ/ระเบียบเพื่อสนบัสนุนการพฒันากิจการเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสารของประเทศ 
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 ๓.๖ การพฒันาระบบน ้าประปา  
    ๓.๖.๑ พฒันาระบบน ้าประปาใหค้รอบคลุมและทัว่ถึง  
    ๓.๖.๒ การบริหารจดัการการใชน้ ้าอยา่งมีประสิทธิภาพและการสร้างนวตักรรม 
    ๓.๖.๓ ลดอตัราน ้าสูญเสียในเชิงรุกควบคู่กบัการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนัของระบบประปาทัว่ประเทศ  
    ๓.๖.๔ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารกิจการประปา โดยแยกบทบาทของหน่วยงานต่าง ๆ  ท่ี
เก่ียวขอ้งให้ชดัเจนระหวา่งหน่วยงานระดบันโยบาย หน่วยงานก ากบัดูแลการประกอบกิจการประปาท่ีเป็น
เอกภาพ และหน่วยงานให้บริการควบคู่กบัการออกกฎหมายการจดัตั้งองค์กรก ากบัดูแลกิจการประปาใน
ภาพรวมของประเทศท่ีมีเอกภาพใหแ้ลว้เสร็จภายในปี ๒๕๖๒ 
  ๘) ยุทธศาสตร์ท่ี ๘ การพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม 
 ๑. วัตถุประสงค์ 
 ๑.๑ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้น
กา้วหนา้ใหส้นบัสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย  
 ๑.๒ เพื่อสร้างโอกาสการเขา้ถึงและน าเทคโนโลยีไปใชใ้ห้กบัเกษตรกรรายย่อย  วิสาหกิจชุมชน 
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
 ๑.๓ เพื่อพฒันานวตักรรมท่ีมุ่งเนน้การลดความเหล่ือมล ้าและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ผูสู้งอาย ุผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม และเพิ่มคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  
 ๑.๔ เพื่อบูรณาการระบบบริหารจดัการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวตักรรมให้สามารถ
ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั 
 ๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
   ๒.๑ เป้าหมายการพฒันา 
      ๒.๑.๑ เพิ่มความเขม้แขง็ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศ 
      ๒ .๑ .๒  เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และ
นวตักรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
  ๒.๒ ตัวชี้วัด 

 ๒.๒.๑ สัดส่วนค่าใชจ่้ายการลงทุนเพื่อการวิจยัและพฒันาเพิ่มสู่ร้อยละ ๑.๕ ของ GDP  
 ๒.๒.๒ สัดส่วนการลงทุนวิจยัและพฒันาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ เพิ่มเป็น ๗๐:๓๐  
 ๒.๒.๓ สัดส่วนการลงทุนวิจยัและพฒันาในอุตสาหกรรมยทุธศาสตร์และเป้าหมายของ
ประเทศ : งานวิจยัพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสม องคค์วามรู้ : ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบ
มาตรฐาน เพิ่มเป็น ๕๕ : ๒๕ : ๒๐  
   ๒.๒.๔ จ านวนบุคลากรดา้นการวิจยัและพฒันาเพิ่มเป็น ๒๕ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน 
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 ๒.๒ .๕ อันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และด้าน
เทคโนโลย ีจดัโดย IMD อยูใ่นล าดบั ๑ ใน ๓๐  
 ๒.๒.๖ ผลงานวิจยัและเทคโนโลยีพร้อมใช้ท่ีถูกน าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
ใหก้บัภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ มีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๓๐ ของผลงานทั้งหมด  
 ๒.๒.๗ มูลค่าการลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับค่าใชจ่้ายวิจยัและพฒันามีจ านวนเพิ่มขึ้น
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๒๐ ต่อปี  
   ๒.๒.๘ นวตักรรมทางสังคมและนวตักรรมส าหรับผูสู้งอายแุละผูพ้ิการท่ีผลิตไดเ้อง
ภายในประเทศมีจ านวนเพิ่มขึ้นไม่นอ้ยกวา่ ๑ เท่าตวั 
๓. แนวทางการพฒันา 
  ๓.๑ เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพฒันาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
 ๓.๑.๑ ลงทุนวิจยัและพฒันากลุ่มเทคโนโลยีท่ีประเทศไทยมีศกัยภาพพฒันาไดเ้อง อาทิ กลุ่ม
อาหารและเกษตร การแพทย ์ส่ิงแวดลอ้ม อุตสาหกรรมสร้างสรรคแ์ละวฒันธรรม เพื่อพฒันาเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ 
โดยจดัสรรงบประมาณท่ีเพียงพอและต่อเน่ืองส าหรับการต่อยอดงานวิจยัเชิงลึกเพื่อสร้างนวตักรรมตลอด
ห่วงโซ่การวิจยั และใหค้วามส าคญักบัการท าวิจยัในขั้นประยกุตแ์ละทดลอง 
เพิ่มขึ้น ทั้งการจดัท าผลิตภณัฑ์ตน้แบบ การท าวิจยัตลาด การทดสอบผลิตภณัฑ์ และโรงงานน าร่อง (Pilot 
Plant) เพื่อให้สามารถแปลงงานวิจยัไปสู่การใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชยแ์ละเชิงสังคมไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม
มากขึ้น  
 ๓.๑.๒ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีท่ีน าสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ได้แก่ 
เทคโนโลยีทางการแพทย์ครบวงจร  เทคโนโลยีชีวภาพ  (ยาชีววตัถุ เภสัชพันธุศาสตร์ อาหารแปรรูป 
เช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ พลังงานทางเลือก) หุ่นยนต์และเคร่ืองมืออุปกรณ์อัจฉริยะ  ยานยนต์
สมัยใหม่ (รถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ Hybrid) ระบบเคร่ืองกลท่ีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์  ดิจิทัล เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมต่อและบงัคบัอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตวั และเทคโนโลยี
ระบบรางและการบิน โดยให้ความส าคญักบัการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : 
PPP) หรือการเขา้ครอบครอง/รับช่วงต่อในเทคโนโลยใีหม่ท่ีมีความน่าจะเป็นไปไดใ้นตลาดโลกผา่นกลไก
กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันส าหรับกลุ่ม อุตสาหกรรมเป้าหมาย  กองทุนพัฒนา
ผูป้ระกอบการเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีจะจดัตั้งขึ้น และ/หรือภาครัฐเป็นผูล้งทุนหลักในเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ท่ีจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ  รวมถึงการพฒันาในลกัษณะวิศวกรรมยอ้นกลับ 
ตลอดจนการก าหนดใหโ้ครงการลงทุนขนาดกลางและขนาดใหญ่ของประเทศตอ้งเช่ือมโยงกบัการส่งเสริม
การใชว้ิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจยั และนวตักรรมในประเทศ  
 ๓.๑.๓ ลงทุนวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมทางสังคมเพื่อลดความเหล่ือมล ้า  และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
เทคโนโลยี  เพื่อผูพ้ิการ เทคโนโลยีเพื่อผูสู้งอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย  ์(ยาและวคัซีน อุปกรณ์และเคร่ืองมือ
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ทางการแพทย)์ โดยอาศยักลไกการด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบนัการศึกษา สถาบนัการวิจยั ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนหรือชุมชน  
 ๓.๑.๔ เร่งรัดการถ่ายทอดผลงานวิจยัและพฒันา และเทคโนโลยสู่ีเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจ
ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ผา่นกลไกเครือข่ายสถาบนัการศึกษา สถาบนัวิจยั และหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน โดยมีนกัถ่ายทอดเทคโนโลยมืีออาชีพเขา้มาช่วยด าเนินการ  
 ๓.๑.๕  พฒันาตลาดเทคโนโลยีและนวตักรรมไทยโดยใชก้ลไกระบบบญัชีนวตักรรม
และส่ิงประดิษฐ์ไทยท่ีน าไปสู่การจดัซ้ือจดัจา้งไดอ้ย่างแทจ้ริงเพื่อเสริมสร้างโอกาสการพฒันาเทคโนโลยีของ
ประเทศและทดแทนการน าเขา้  
  ๓ .๑.๖ เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมีประสิทธิภาพ
สอดคลอ้งมาตรฐานสากล สามารถน าไปสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มได ้รวมถึงมีฐานขอ้มูลทรัพยสิ์น
ทางปัญญาท่ีสะดวกต่อการเขา้ถึงใช้งานง่าย และสืบคน้ไดท้ัว่โลก เพื่อประกอบการวิเคราะห์และติดตาม
เทคโนโลย ี
 ๓.๒ พฒันาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) 
 ๓.๒.๑ ส่งเสริมผูป้ระกอบการให้มีบทบาทหลกัด้านนวตักรรมเทคโนโลยีและร่วม
ก าหนดทิศทางการพฒันานวตักรรมกบัสถาบนัการศึกษา  สถาบนัวิจยั ภาครัฐ และภาคสังคมหรือชุมชน 
โดยปรับ กฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรค รวมทั้งมีมาตรการจูงใจ อาทิ ปรับกฎระเบียบให้สามารถ
สนบัสนุนทุนวิจยัในภาคเอกชน การส่งเสริมให้เอกชนรับจา้งท าวิจยัของภาครัฐได ้และการร่วมทุนในการพฒันา
เทคโนโลยแีบบกา้วกระโดดบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมรับความเส่ียงและร่วมรับภาระค่าใชจ่้าย  
 ๓.๒.๒ ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวตักรรมด้านการออกแบบและการจดัการธุรกิจท่ี
ผสานการใชเ้ทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจของไทย  โดยมีมาตรการจูงใจในรูปแบบ
ต่าง ๆ อาทิ กองทุน มาตรการภาษี เงินกูด้อกเบ้ียต ่า เพื่อให้ภาคการผลิตและบริการมุ่งสร้างนวตักรรมใน
ธุรกิจและองคก์รเพื่อเพิ่มศกัยภาพและความสามารถในการแข่งขนั  
 ๓.๒.๓ สนับสนุนการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนส าหรับธุรกิจเกิดใหม่และ  SMEs ท่ีตอ้งการ
พัฒนาหรือท าธุรกิจฐานเทคโนโลยี  และเพิ่ม ช่องทางการเข้าถึงนักวิจัยและทรัพยากรวิจัยของ
สถาบนัการศึกษาหรือสถาบนัวิจยั รวมทั้งการเขา้ถึงบริการทางเทคโนโลยต่ีางๆ ไดโ้ดยง่ายและสะดวก  
 ๓.๒ .๔ สร้างบรรยากาศและสภาวะท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ลงสู่พื้นท่ีและชุมชน ทั้งการพฒันาแหล่งเรียนรู้ การจดัให้มีเวทีหรือช่องทางการพฒันาและ
แสดงออกของนกัคิดและนักสร้างสรรค์ และเสริมสร้างตน้แบบ (Role Model) ท่ีเหมาะสม รวมทั้งเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลงานนวตักรรมและตัวอย่างความส าเร็จในวงกวา้งอย่างต่อเน่ือง  โดยจูงใจให้มีการ
น าไปใชป้ระโยชน์อยา่งเป็นรูปธรรม  
  ๓.๒.๕ รณรงค์ปลูกฝังวฒันธรรมการวิจยัและค่านิยมการเคารพสิทธิในทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา รวมทั้งวิธีคิดของคนในสังคมให้ใช้หลักตรรกะในการตดัสินใจ ผ่านทางส่ือและกิจกรรมต่างๆ 
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รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมการด าเนินงานให้ความรู้และบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างทัว่ถึงใน
ทุกพื้นท่ี 
 ๓.๓ พฒันาสภาวะแวดล้อมของการพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม 
  ๓.๓.๑ ดา้นบุคลากรวิจยั 
 ๑) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ี มีคุณภาพและ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร์ (Science: S) เทคโนโลย ี(Technology: 
T) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering: E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics: M)) ด้วยการสร้างส่ิงจูงใจ สร้าง
แรงบันดาลใจ สนับสนุนทุนการศึกษา ฯลฯ เพื่อเพิ่มจ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  และพัฒนาระบบการเรียนการสอน ท่ี เช่ือมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM Education) ในสถานศึกษา รวมทั้งเร่งผลิตก าลังคนและครู
วิทยาศาสตร์ท่ีมีคุณภาพ  
 ๒) เร่งสร้างนกัวิจยัมืออาชีพโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสาขาวิศวกรรมการผลิตขั้นสูง 
แพทยศาสตร์ นกัวิทยาศาสตร์ขอ้มูล (Data Scientist) นกัออกแบบ และในสาขาท่ีขาดแคลนและสอดคลอ้ง
กบัการเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมายและทิศทางการพฒันาประเทศ  รวมทั้งบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
วิจยัและพฒันานวตักรรม ไม่ว่าจะเป็นนกับริหารจดัการงานวิจยัและนวตักรรม นกัถ่ายทอดเทคโนโลยี นกั
ประเมินผล และบุคลากรดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยพฒันาเส้นทางความกา้วหนา้ในสายอาชีพท่ีชดัเจน 
และพฒันาตลาดรองรับงานส าหรับบุคลากรวิจยั ดว้ยการก าหนดเป็นเง่ือนไขใหโ้ครงการลงทุนขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ จะตอ้งมีการท าวิจยัรองรับการด าเนินโครงการ  
 ๓) พฒันาศกัยภาพนักวิจยัให้มีทั้งความรู้และความเขา้ใจในเทคโนโลยี เขา้ใจ
ตลาดและรูปแบบการท าธุรกิจ และการบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา รวมทั้งเขา้ถึงและเขา้ใจความ
ตอ้งการของผูใ้ช้ประโยชน์  โดยใช้หลกัการตลาดน างานวิจยั เพื่อให้สามารถประเมินความคุม้ค่าในการ
ลงทุนวิจยั และไดง้านวิจยัท่ีมีคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคม  
 ๔) ดึงดูดบุคลากรผูเ้ช่ียวชาญ นักวิจยั และนักวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศท่ีมี
ผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยให้มาท างานในสถาบนัวิจยัของภาครัฐและ
ภาคเอกชนในประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพการวิจยัและพฒันาของประเทศและใชสิ้ทธิประโยชน์
ทางภาษี เพื่อสนบัสนุนภาคการผลิตและภาคบริการในการพฒันาเทคโนโลยใีหม่ๆ  
  ๓.๓.๒ ดา้นโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  ๑) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการวิจยัเพื่อรองรับเทคโนโลยีส าคัญๆ  ให้เกิด
ประสิทธิภาพ อาทิ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  เทคโนโลยีกราฟิน  (Graphene) เทคโนโลยี
ทางการศึกษา เทคโนโลยีท่ีรองรับการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างประชากรและเพิ่มคุณภาพชีวิต 
(เทคโนโลยเีพื่อผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ) เทคโนโลยท่ีีช่วยเพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตร เทคโนโลยีการขนส่งและโลจิ
สติกส์ เทคโนโลยีด้านพลังงานสีเขียว  เทคโนโลยีแห่งอนาคต รวมทั้ งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
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เทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศ  ตลอดจนมีการพัฒนาข้อมูลดัชนี
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม และฐานขอ้มูลงานวิจยัท่ีทนัสมยัสะดวกต่อ  การเขา้ถึงและใชง้าน
ไดง้่าย  
 ๒) ยกระดบัโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีแบบกา้วกระโดด โดยสนบัสนุนให้เกิดการลงทุนจดัตั้งศูนยวิ์จยัพฒันา ส่งเสริมให้
มีความร่วมมือในการด าเนินการวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานวิจัย /นักวิจยัทั้ งในและต่างประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนยวิ์จยัพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ สนับสนุนการแปลง
นิคมอุตสาหกรรมให้เป็นอุทยานธุรกิจวิทยาศาสตร์ เร่งพฒันาและประชาสัมพนัธ์อุทยานวิทยาศาสตร์และ
สถาบันวิจยัให้เป็นกลไกช่วยแก้ไขปัญหาให้ภาคการผลิตและบริการ  และเช่ือมโยงการท างานร่วมกัน
ระหวา่งภาควิชาการกบัภาคเอกชน และภาคสังคม  
 ๓) ส่งเสริมการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน  และระบบมาตรวิทยา
แห่งชาติเร่งยกระดบัและส่งเสริมการจดัตั้งศูนยวิ์เคราะห์ทดสอบ/สอบเทียบ/หอ้งปฏิบติัการของภาคเอกชน
ใหไ้ดม้าตรฐานสากล ผา่นการจูงใจในรูปแบบท่ีเหมาะสม  
 ๔) เร่งสร้างความพร้อมในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเตม็ศกัยภาพของภาครัฐ ทั้ง
การเขา้ถึงและเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ  ของภาครัฐ และการเขา้ถึงข้อมูลของภาครัฐโดย
สาธารณะ ตลอดจนการพฒันาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐาน และแอปพลิเคชัน่ภาครัฐ  
 ๕) สนบัสนุนเคร่ืองมือทางการเงินใหม่ๆ และหลากหลายเพื่อเป็นกลไกระดมทุน อาทิ 
ระบบเงินร่วมลงทุน กองทุน การระดมทุนผา่นตลาดหลกัทรัพย ์ 
 ๖) สนับสนุนให้เกิดการร่วมท างานและแบ่งปันทรัพยากรดา้นอุปกรณ์ เคร่ืองมือและ
หอ้งปฏิบติัการทดลองระหวา่งสถาบนัวิจยั สถาบนัการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน  
 ๗) ผลกัดนัและเร่งรัดให้มีกฎหมายเพื่อส่งเสริมการใชป้ระโยชน์ผลงานวิจยัใน
เชิงพาณิชย ์เพื่อให้ผูรั้บทุนสนับสนุนของรัฐไดรั้บสิทธิความเป็นเจา้ของผลงานวิจยัและน าไปถ่ายทอดสู่
ภาคการผลิตและบริการไดอ้ยา่งคล่องตวั  
 ๓.๓.๓ ดา้นการบริหารจดัการ 
  ๑) ส่งเสริมการปรับโครงสร้างและบทบาทของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
พฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวตักรรมเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการด าเนินงาน  ทั้ ง
หน่วยงานก าหนดนโยบาย  หน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย  หน่วยงานวิจัยหลัก  และหน่วยงานปฏิบัติท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขบัเคล่ือนงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจยั และนวตักรรมของประเทศ  
 ๒ ) ปรับระบบการบริหารจัดการงบประมาณสู่การจัดสรรตามแผนงาน /
โครงการ (Program Based Budgeting) เพือ่ให้เกิดการบูรณาการแผนงาน/โครงการและงบประมาณระหวา่ง
หน่วยงานต่างๆ และพฒันาไปสู่การจดัสรรตามผลงาน (Performance Based Budgeting) โดยมีกลยุทธ์ต่อ
ยอดไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไวห้รือกลยทุธ์การยติุท่ีเหมาะสม  
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 ๓) จดัให้มีระบบประเมินความสามารถดา้นนวตักรรมของสถาบนัวิจยั  ทั้งดา้น
การสร้างความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวตักรรม ดา้นการบริหารจดัการ และดา้น
อ่ืนๆ รวมถึงการติดตามและประเมินผลโครงการวิจยัส าคญัของประเทศ โดยมีการรายงานผลต่อสาธารณะ
อยา่งต่อเน่ือง  
 ๔) สนับสนุนการจัดท า Technology Roadmap และแผนปฏิบัติการวิจัยและ
นวตักรรมรายสาขา เพื่อจดัล าดบักิจกรรมวิจยัและพฒันาส าหรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเป้าหมายท่ี
ตอ้งพฒันารายสาขา อาทิ สาขาการเกษตร สาขาอุตสาหกรรม สาขาการท่องเท่ียว สาขากีฬา  
 ๕) สนับสนุนให้มีการท าวิจยัท่ีสอดคล้องกับศกัยภาพและความตอ้งการของ
พื้นท่ีเพื่อสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างศกัยภาพการวิจยัและ
พัฒนาของท้องถ่ิน และน างานวิจัยไปช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและแก้ปัญหาต่างๆ  โดยใช้ประโยชน์จาก
สถาบนัการศึกษาในพื้นท่ี ภาคชุมชนและสังคม  
 ๖) ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนและพฒันาความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจยั 
และนวตักรรมเชิงลึก ผา่นทางกลไกท่ีมีอยู่ อาทิ สมชัชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจยั และนวตักรรม เพื่อให้
เป็นท่ีรวมของผูเ้ช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์ และศาสตร์อ่ืนๆ ในการให้ค  าปรึกษาและ
ขอ้แนะน าการพฒันาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวตักรรมของประเทศ และส่งเสริมการทูต
วิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวตักรรมทั้งใน
เชิงนโยบายและการน าไปประยกุตใ์ชร่้วมกบัประเทศต่างๆ  
 ๙) ยุทธศาสตร์ท่ี ๙ การพฒันาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกจิ 
๑. วัตถุประสงค์ 
 ๑.๑ เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอยา่งทัว่ถึงมากขึ้น  
 ๑.๒ เพื่อพฒันาเมืองศูนยก์ลางของจงัหวดัใหเ้ป็นเมืองน่าอยูส่ าหรับคนทุกกลุ่ม  
 ๑.๓ เพื่อพฒันาและฟ้ืนฟูพื้นท่ีฐานเศรษฐกิจหลกัใหข้ยายตวัอยา่งเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และเพิ่ม
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
 ๑.๔ เพื่อพฒันาพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ใหส้นบัสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัและการ
พฒันาในพื้นท่ีอยา่งย ัง่ยนื 
 ๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
 ๒.๑ เป้าหมายการพฒันา 
   ๒.๑.๑ ลดช่องวา่งรายไดร้ะหว่างภาคและมีการกระจายรายไดท่ี้เป็นธรรมมากขึ้น 
   ๒.๑.๒ เพิ่มจ านวนเมืองศูนยก์ลางของจงัหวดัเป็นเมืองน่าอยูส่ าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
   ๒.๑.๓ พื้นท่ีฐานเศรษฐกิจหลกัมีระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
   ๒.๑.๔ เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 
        ๒.๒ ตัวชี้วัด 
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 ๒.๒.๑ ผลิตภณัฑภ์าคต่อหวัระหวา่งภาคลดลง  
   ๒.๒.๒ สัมประสิทธ์ิการกระจายรายไดร้ะดบัภาคลดลง 
   ๒.๒.๓ เมืองศูนยก์ลางของจงัหวดัท่ีไดรั้บการพฒันาเป็นเมืองน่าอยูเ่พิ่มขึ้น 
 ๒.๒.๔ ค่าเฉล่ียสารอินทรียร์ะเหยง่ายในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมหลกับริเวณมาบตาพุดไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน  

   ๒.๒.๕ ขอ้ร้องเรียนของประชาชนเก่ียวกบัผลกระทบจากการประกอบการในพื้นท่ีลดลง 
 ๒.๒.๖ มูลค่าการลงทุนในพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐  
   ๒.๒.๗ สถานประกอบการท่ีจดทะเบียนในพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่เพิ่มขึ้น 
 ๓. แนวทางการพฒันา 
  ๓.๑ การพฒันาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกจิให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
 ๓.๑.๑ ภาคเหนือ : พฒันาใหเ้ป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรคม์ูลค่าสูง  
 ๑) พฒันาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพและความยัง่ยนื มีธุรกิจบริการต่อเน่ืองกบัการท่องเท่ียว
บริการสุขภาพและการศึกษาท่ีไดม้าตรฐาน รวมทั้งผลิตภณัฑส์ร้างสรรคท่ี์สร้างมูลค่าเพิ่มสูง  
 ๒) พฒันาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มภายใตแ้นวคิดเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีความหลากหลาย
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด  
 ๓) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้คืนความอุดมสมบูรณ์สร้างความสมดุลแก่
ระบบนิเวศ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 ๔) พฒันาระบบการดูแลผูสู้งอายรุองรับการเปลี่ยนแปลงเขา้สู่สังคมผูสู้งอายขุองภาคเหนือท่ี
เร็วกวา่ระดบัประเทศ ๑๐ ปี  
                        ๓.๑.๒  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  : พัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการ
พึ่งตนเอง  
 ๑) เพิ่มศกัยภาพการผลิตสินคา้เกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละอาหารปลอดภยั  
 ๒) พฒันาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าเพิ่มสูง  
 ๓) ยกระดับการท่องเท่ียวเชิงประเพณีวฒันธรรม  อารยธรรมขอม ยุคก่อนประวติัศาสตร์ 
ธรรมชาติ และกีฬาสู่นานาชาติ  
 ๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการน ้าเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  
 ๕) ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไมใ้ห้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพใน
พื้นท่ีตน้น ้าของจงัหวดัเลย อุดรธานี สกลนคร ชยัภูมิ นครราชสีมา  
 ๓.๑.๓ ภาคกลาง : พฒันาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า  
 ๑) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของฐานอุตสาหกรรมเดิมและส่งเสริมการพฒันา
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตใหเ้ป็นฐานรายไดใ้หม่  
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 ๒) พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินคา้เกษตรให้มีความทนัสมยัและเป็น
สากล  
 ๓) ปรับปรุงมาตรฐานสินคา้และธุรกิจบริการดา้นการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพและภาพลกัษณ์
ท่ีไดม้าตรฐานสากล  
 ๔) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการน ้ าแก้ไขปัญหาความขัดแยง้การใช้น ้ าในภาค
ตะวนัออก และส่งเสริมการท าแหล่งกกัเก็บน ้ าขนาดเล็กกระจายในพื้นท่ีการเกษตรของภาคกลางตอนบน
เพื่อแกไ้ขปัญหาภยัแลง้  
 ๓.๑.๔ ภาคใต ้: พฒันาเป็นฐานการสร้างรายไดท่ี้หลากหลาย  
 ๑) เสริมสร้างความเขม้แข็งภาคการเกษตรให้เติบโตอยา่งเตม็ศกัยภาพของห่วงโซ่คุณค่าเพื่อ
สร้างรายไดใ้หก้บัพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื  
 ๒) ยกระดับรายได้จากการท่องเท่ียวให้เติบโตอย่างต่อเน่ือง  และกระจายรายได้จากการ
ท่องเท่ียวสู่พื้นท่ีเช่ือมโยงรวมทั้งชุมชนและทอ้งถ่ินอยา่งทัว่ถึง  
 ๓) พฒันาเศรษฐกิจจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้ห้เป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจเฉพาะ  
   ๔) วางระบบป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้เกิดความยัง่ยืนในพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งต้นน ้ าของภาค และพื้นท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ังจงัหวดันครศรีธรรมราชและสงขลา 
 ๓.๒ การพฒันาเมือง 
 ๓.๒.๑ แนวทางการพฒันาหลกั  
 ๑) พฒันาสภาพแวดลอ้มเมืองศูนยก์ลางของจงัหวดัให้เป็นเมืองน่าอยู่เพื่อการใช้งานของคนทุก
กลุ่มในสังคมอยา่งเท่าเทียม เอ้ือต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจและสังคมอยา่งมีสมดุล  
 ๒) ส่งเสริมการจดัการส่ิงแวดลอ้มเมืองอย่างมีบูรณาการภายใตก้ารมีส่วนร่วมของส่วนกลาง 
ส่วนทอ้งถ่ิน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน  
 ๓) พฒันาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง  
 ๔) รักษาอัตลักษณ์ของเมืองและสร้างคุณค่าของทรัพยากรเพื่อกระจายรายได้ให้คนใน
ทอ้งถ่ิน  
 ๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการเมือง  
 ๓.๒.๒ แนวทางการพฒันาเมืองส าคญั  
 ๑) ส่งเสริมกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองศูนยก์ลางการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ  รวมทั้งเป็น
ศูนยก์ลางการศึกษา การบริการด้านการแพทยแ์ละสุขภาพระดับนานาชาติท่ีพร้อมด้วยส่ิงอ านวยความ
สะดวกเทคโนโลยใีนการส่ือสารและระบบคมนาคมมาตรฐานสูง  
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 ๒) พฒันาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร) ให้
เป็นเมืองศูนยก์ลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย์ ศูนยก์ลางการขนส่งและโลจิสติกส์ ศูนยบ์ริการดา้น
สุขภาพและการศึกษาและเมืองท่ีอยูอ่าศยั  
 ๓) พฒันาเมืองเชียงใหม่และเมืองพิษณุโลกให้เป็นศูนยก์ลางการคา้ การบริการ ธุรกิจสุขภาพ 
การศึกษา และธุรกิจดา้นดิจิทลั  
 ๔) พฒันาเมืองขอนแก่นและเมืองนครราชสีมาให้เป็นเมืองศูนยก์ลาง การคา้ การลงทุนการ
บริการสุขภาพและศูนยก์ลางการศึกษา  
 ๕) พฒันาเมืองภูเก็ตและเมืองหาดใหญ่ให้เป็นเมืองน่าอยู่และเอ้ือต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจ 
รวมทั้งการเปล่ียนแปลงของสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  
   ๖) พฒันาพื้นท่ีรอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองท่ีมีศกัยภาพท่ีส าคญัและบริเวณเมืองชายแดนท่ีมี
ศกัยภาพ รวมทั้งบริเวณใกลพ้ื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
 ๓.๓ การพฒันาพื้นท่ีเศรษฐกจิ 
 ๓.๓.๑ พื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออก  
 ๑) เร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษและส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีเศรษฐกิจหลกัให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
อยา่งเป็นรูปธรรม  
 ๒) สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และ
สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพื้นท่ี  
 ๓) เพิ่มศกัยภาพการท่องเท่ียวทางทะเลเช่ือมโยงอ่าวไทยฝ่ังตะวนัออกและตะวนัตก  
 ๔) พฒันาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มท่ีได้มาตรฐาน เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชน และรองรับการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก  
 ๕) กระจายผลประโยชน์จากการพฒันาใหแ้ก่ประชาชนในพื้นท่ี  
 ๓.๓.๒ พื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
 ๑) ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกการลงทุนในพ้ืนท่ีเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  

 ๒) สนับสนุนและยกระดบัการพฒันากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและ
สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพื้นท่ี  
 ๓) ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับ
ประโยชน์จากการพฒันา  
   ๔) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วม 
 ๑๐) ยุทธศาสตร์ท่ี ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพฒันา 
๑. วัตถุประสงค์ 



67 
 

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  องค์การบริหารสว่นตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวดัชัยภมูิ www.kwangjhone.go.th  
 

 ๑.๑ เพื่อใชป้ระโยชน์จากจุดเด่นของท าเล ท่ีตั้งของประเทศไทยท่ีเป็นจุดเช่ือมโยงส าคญัของแนว
ระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ ใหเ้กิดประโยชน์อยา่งเตม็ศกัยภาพในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของไทย  
 ๑.๒ เพื่อขยายโอกาสดา้นการคา้การลงทุนระหวา่งประเทศ และยกระดบัให้ประเทศเป็นฐานการ
ผลิตและการลงทุนท่ีมีศกัยภาพและโดดเด่น  
 ๑.๓ เพื่อเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทยในกรอบความ
ร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคล่ือนการพฒันาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) 

 ๒. เป้าหมายและตัวช้ีวัด  
 ๒.๑ เป้าหมายการพฒันา 
  ๒.๑.๑ เครือข่ายการเช่ือมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจท่ีครอบคลุมและมีการใชป้ระโยชน์ไดเ้ต็มศกัยภาพ 
  ๒.๑.๒ ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น 
  ๒.๑.๓ ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การคา้และการลงทุนท่ีส าคญัในภูมิภาค  อนุภูมิภาค 
อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพฒันาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุม
ภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวนัออก และเอเชียใต ้
  ๒.๑.๔ ประเทศไทยเป็นหุน้ส่วนการพฒันาท่ีส าคญัทั้งในทุกระดบั 
 ๒.๒ ตัวชี้วัด 

 ๒.๒.๑ ความส าเร็จของไทยในการผลักดันให้เกิดโครงข่ายความเช่ือมโยงทางด้าน  โลจิสติกส์ ท่ี
ครอบคลุมทางบก ทางราง ทางน ้ า ทางอากาศ ภายในภูมิภาค เพื่ออ านวยความสะดวก ลดระยะเวลาและ
ตน้ทุนในการขนส่ง  
  ๒.๒.๒ ความส าเร็จของการด าเนินงานภายใตค้วามตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดน  ในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง (Cross Border Transport Agreement: CBTA) ณ ด่านชายแดนระหวา่งไทยกบัประเทศ
เพื่อนบา้น 
 ๒.๒.๓ ดชันีย่อยความสามารถในการบริหารจดัการ ณ พรมแดนของประเทศไทย ในดชันี
การอ านวยความสะดวกทางการคา้ (Enabling Trade Index)  
 ๒.๒.๔ มูลค่าสินคา้ขั้นกลางท่ีผา่นด่านชายแดนระหวา่งประเทศ  
 ๒.๒.๕ มูลค่าการคา้การลงทุนระหวา่งไทยกบัประเทศในภูมิภาค  
  ๒.๒.๖ มูลค่าการบริการของผูป้ระกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค 
 ๒.๒.๗ ปริมาณการขนส่งสินคา้และบริการเพิ่มขึ้น  
 ๒.๒.๘ มูลค่าการคา้ชายแดนระหวา่งไทยกบัประเทศในภูมิภาค  
 ๒.๒.๙ มูลค่าการลงทุนของผูป้ระกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค  
  ๒.๒.๑๐ กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  ไดรั้บการปรับปรุงใหเ้อ้ือต่อการเป็นศูนยก์ลางการผลิต การ
ลงทุน และบริการ 
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 ๒.๒.๑๑ มูลค่าการใหค้วามช่วยเหลือของไทยในอนุภูมิภาคและภูมิภาค  
 ๒.๒.๑๒ ความส าเร็จของโครงการพฒันาร่วมกนัระหวา่งไทยกบัประเทศในภูมิภาค  
   ๒.๒.๑๓ ความกา้วหนา้ในการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
  ๓. แนวทางการพฒันา 
    ๓.๑ ขยายความร่วมมือทางการคา้ และการลงทุนกบัมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่
ส าหรับสินคา้และบริการของไทย 
    ๓.๒ พฒันาความเช่ือมโยงดา้นการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบ  ความ
ร่วมมืออนุภูมิภาคภายใตแ้ผนงาน  GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน 
เพื่ออ านวยความสะดวกและลดตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์ 
 ๓.๒.๑ พฒันาความเช่ือมโยงตามแผนแม่บทว่าดว้ยความเช่ือมโยงระหว่างกนัในอาเซียนให้มี
ความต่อเน่ืองและเป็นโครงข่ายท่ีสมบูรณ์  
 ๓.๒.๒ พฒันารูปแบบและบริการการขนส่งและโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐานสากล  
 ๓.๒.๓ ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 ๓.๒.๔ พฒันาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและบริการโลจิสติกส์  
     ๓ .๒ .๕  เช่ือมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นท่ีชายแดนเขตเศรษฐกิจชายแดนตลอดจน
เช่ือมโยงระบบการผลิตกบัพื้นท่ีตอนในของประเทศ 
    ๓.๓ พฒันาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนท่ี
โดดเด่นในภูมิภาค 
 ๓.๓.๑ สนบัสนุนการพฒันาเขตเศรษฐกิจชายแดนร่วมระหว่างไทยกบัประเทศเพื่อนบา้นและ
ส่งเสริมการคา้และการบริการชายแดน  
     ๓.๓.๒ ผลกัดนัให้เกิดการบูรณาการแผนการพฒันาพื้นท่ีเช่ือมโยงกบัประเทศเพื่อนบา้นเพื่อ
ผลประโยชน์ดา้นความมัน่คงและการสร้างเสถียรภาพของพื้นท่ี 
    ๓.๔ ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผูป้ระกอบการไทย 
 ๓.๔.๑ พฒันาผูป้ระกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มให้สามารถพฒันา
ธุรกิจร่วมกบัประเทศเพื่อนบา้น  
 ๓.๔.๒ พฒันาทรัพยากรมนุษย ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม  
 ๓.๔.๓ พฒันาสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและการสนับสนุนการด าเนินงานโดยกลไก
สภาธุรกิจภายใตก้รอบความร่วมมือต่าง ๆ  
     ๓.๔.๔ สนบัสนุนแหล่งเงินทุนและแหล่งขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัฐานการผลิตในต่างประเทศ 
    ๓.๕ เปิดประตูการคา้และพฒันาความร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบา้นในลกัษณะหุ้นส่วน
ทางยทุธศาสตร์ทั้งในระดบัอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกนั 
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    ๓.๖ สร้างความเป็นหุน้ส่วนการพฒันากบัประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
 ๓.๖.๑ เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองคก์ารระหวา่งประเทศ  
     ๓.๖.๒ เพิ่มบทบาทน าของไทยในการใหค้วามช่วยเหลือทางการพฒันา   
    ๓.๗ เขา้ร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหวา่งประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
 ๓.๗.๑ รักษาบทบาทของไทยในการมีส่วนร่วมก าหนดยทุธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือท่ีด าเนินอยู ่ 
 ๓.๗.๒ รักษาดุลยภาพของปฏิสัมพนัธ์กบัมหาอ านาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอ านาจใหม่  
     ๓.๗.๓ ยกระดับมาตรฐานของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานและบรรทัดฐานสากลตาม
พนัธกรณีระหวา่งประเทศ 
    ๓.๘ ส่งเสริมความร่วมมือกบัภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมัน่คง 
    ๓.๙ บูรณาการภารกิจดา้นความร่วมมือระหวา่งประเทศและดา้นการต่างประเทศ 
    ๓.๑๐ ส่งเสริมใหเ้กิดการปรับตวัภายในประเทศท่ีส าคญั 

แผนพฒันาภาค/แผนพฒันากลุ่มจังหวัด/แผนพฒันาจังหวัด 
   ๓.๑  แผนพฒันาภาคกลางและพื้นท่ีกรุงเทพมหานครในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  
   ๓.๑.๑ แนวคิดและทิศการพัฒนา  

  ภาคกลางและพื้นท่ีกรุงเทพฯ เป็นภูมิภาคท่ีมีบทบาทส าคัญในการเช่ือมโยงกับทุกภาค
ภายในประเทศ เน่ืองจากเป็นท่ีตั้งของเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร และเป็นท่ีตั้ งของหน่วยงานราชการระดับ
กระทรวง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบนัการศึกษาและวิจยัชั้นน าทุกระดบั สถาบนัการรักษาพยาบาลท่ีดีท่ีสุด 
รวมทั้งสถาบนัธุรกิจและสถาบนัการเงิน ชั้นน าของประเทศ ขณะเดียวกนัภาคกลางตั้งอยู่ในพื้นท่ีลุ่มแม่น ้ า
ขนาดใหญ่ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์เป็น “อู่ขา้ว อู่น ้ า” ของประเทศ และเป็นพื้นท่ีในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอน
ใตข้องอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง (Southern Economic Corridor) ท่ีเช่ือมโยงเมียนมา-ไทย-กมัพูชา-เวียดนาม ซ่ึง
เป็นเส้นทางลดัโลจิสติกส์ (Landbridge) เช่ือมโยงภูมิภาคอาเซียนกบัโลกตะวนัตกและโลกตะวนัออก  

  ดังนั้ น การพัฒนาภาคกลางสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ย ัง่ยืน” จ าเป็นต้องรักษาความมีช่ือเสียงของ
กรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองชั้นน าระดบัโลกตลอดไป ควบคู่ไปกบัการใชศ้กัยภาพพื้นฐานดา้นความอุดมสมบูรณ์
ของดินและน ้ า และความพร้อมของสถาบนัการศึกษาวิจยัในการยกระดบัภาคการเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม
ท่ีใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมเพื่อผลิตสินคา้และบริการท่ีมีมูลค่าสูง รวมทั้งการเร่งรัดผลกัดนัเส้นทางลดัโล
จิสติกส์เช่ือมโยงทวาย (เมียนมา) กบัระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) เพื่อใหภ้าคกลางเป็นพื้นท่ี
ยทุธศาสตร์ในการเช่ือมโยงเส้นทางการคา้การขนส่งระหวา่งทะเลตะวนัตกและทะเลตะวนัออกในระยะยาว  

   ๓.๑.๒ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  
 ภาคกลางมีบทบาทส าคัญในการเช่ือมโยงกับทุกภาคภายในประเทศเน่ืองจากเป็นท่ีตั้ งของ 
กรุงเทพมหานคร สถาบนัการศึกษาและวิจยัชั้นน าทุกระดบั สถาบนัการรักษาพยาบาลท่ีดีท่ีสุด นอกจากน้ี 
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ภาคกลางยงัมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง สภาพพื้นท่ีและระบบชลประทานท่ีอุดมสมบูรณ์เป็นฐานเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรมท่ีส าคัญของประเทศและเป็นพื้นท่ีแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง 
(Southern Economic Corridor) ท่ีเช่ือมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซ่ึงเป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์ 
(Landbridge) เช่ือมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวนัตกและโลกตะวนัออก ภาคกลางจึงมีเป้าหมายท่ีจะ 
“พฒันากรุงเทพฯ สู่มหานครทนัสมยัและภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินคา้และบริการท่ีมีมูลค่าสูง”  

๓.๑.๓ วัตถุประสงค์  
  ๓.๑.๓.๑ เพื่อรักษาภาพลกัษณ์ของกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองท่ีมีความทนัสมยั และเป็นเมืองน่า
อยู ่น่าเท่ียวในล าดบัตน้ๆ ของโลกตลอดไป 
  ๓.๑.๓.๒ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขทั้งสุขภาพกาย จิตใจ มี
ความมัน่คง  ดา้นอาชีพและรายได ้และมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี  
 ๓.๑.๓.๓  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและ 
บริการดา้นการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเท่ียว อยา่งต่อเน่ือง  

 ๓ .๑.๓ .๔  เพื่อฟ้ืนฟูและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนา 
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยนื  
 ๓.๑.๔ เป้าหมายและตัวชี้วัด  
  ๓.๑.๔.๑ กรุงเทพฯ ไดรั้บการจดัล าดบัเป็นเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตชั้นน าในโลกดีขึ้น  
  ๓.๑.๔.๒ ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นดีขึ้น  
  ๓.๑.๔.๓ รายไดก้ารท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น  
  ๓.๑.๔.๔ มูลค่าผลิตภณัฑภ์าคเกษตรเพิ่มขึ้น  
  ๓.๑.๔.๕ มูลค่าผลิตภณัฑส์าขาอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น  
  ๓.๑.๔.๖ คุณภาพน ้าแม่น ้าเจา้พระยาและท่าจีนตอนล่างอยู่ใน เกณฑ์มาตรฐาน  
  ๓.๑.๔.๗ ปริมาณขยะท่ีไดรั้บการก าจดัอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการเพิ่มขึ้น   

แผนพฒันาภาค/แผนพฒันากลุ่มจังหวัด/แผนพฒันาจังหวัด 
➢ แผนพฒันาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  แผนพฒันาภาค เป็นแผนท่ีท่ียดึกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจงัหวดัทั้ง 
๔ ภูมิภาคขึ้น  เพื่อสนับสนุนจังหวดัและกลุ่มจังหวดัให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท า
แผนพฒันาจงัหวดัและแผนพฒันากลุ่มจงัหวดั แผนพฒันาภาค  จดัท าโดยส านักงานพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีวตัถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ีสมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบไปด้วย  ยุทธศาสตร์การพฒันาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์การ
พฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพฒันาภาคกลาง   ยุทธศาสตร์การพฒันาภาคใต้  ซ่ึงเทศ
เทศบาลต าบลบา้นเหล่ือมนั้นตั้งอยู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีของเทศบาล
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มีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร  การท่องเท่ียว  
การค้าการลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้ งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการ
เปล่ียนแปลง  สามารถด ารงชีพไดอ้ย่างมีคุณภาพ สร้างความมัน่คงดา้นอาหาร  แกไ้ขปัญหาความยากจน 
หน้ีสิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพท่ีมัน่คง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวไดอ้ย่าง
อบอุ่น  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้สมบูรณ์   ซ่ึงแผนพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมี
รายละเอียดสรุปยอ่  ดงัน้ี    
กรอบยุทธศาสตร์การพฒันาภาค 
  ตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/
๑ และมาตรา ๕๓/๒ บญัญติัใหจ้งัหวดัและกลุ่มจงัหวดัท าแผนพฒันาจงัหวดัและแผนพฒันากลุ่มจงัหวดัให้
สอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
ในทอ้งถ่ิน ส านักงานพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จดัท ากรอบยุทธศาสตร์การ
พฒันาภาคท่ียึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวดัทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพื่อสนับสนุน
จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดัและแผนพฒันา
กลุ่มจงัหวดั 

๑. แนวคิดและหลกัการ 
  ๑.๑ ยึดแนวคิดการพฒันาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพฒันาท่ีสมดุล 
เป็นธรรมและ มีภูมิคุม้กนัต่อผลกระทบจากกระแสการเปล่ียนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ 
ควบคู่กับกับแนวคิด “การพัฒนาแบบองค์รวม” ท่ียึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  
ยุทธศาสตร์พระราชทาน เขา้ใจ เขา้ถึง และพฒันา  ยึดหลกัการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพฒันา และ
หลกัธรรมาภิบาล  เพื่อใหส้ังคมสมานฉนัทแ์ละอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั 
  ๑.๒  หลกัการ มุ่งสร้างความเช่ือมโยงกบัแผนระดบัชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพื้นท่ี โดยก าหนด
รูปแบบการพฒันาเชิงพื้นท่ีของประเทศและภาค รวมถึงชุมชนก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพฒันา
ภาคใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพและโอกาสของพื้นท่ี 

๒. ทิศทางการพฒันาเชิงพื้นท่ี 
   ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็น
ปัจจยัส าคญัต่อการพฒันาประเทศ  เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปล่ียนแปลงดังกล่าวให้
เหมาะสม การพฒันาท่ีสมดุล ดงันั้นจึงก าหนดทิศทางการพฒันาพื้นท่ีของประเทศ ดงัน้ี 
  ๒.๑ พฒันาพื้นท่ีในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เช่ือมโยงกบัภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เพื่อ
เป็นฐานการพฒันาดา้นอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเท่ียวของภูมิภาค 
โดยเฉพาะ 
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   ๒.๑.๑ พัฒนาพื้นท่ีเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวนัออก – ตะวนัตก (East West 
Economic Corridor) เช่น พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทยั-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพาน
เศรษฐกิจพื้นท่ีอรัญประเทศ-สระแกว้-ปราจีนบุรี  พื้นท่ีเศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพาน
เศรษฐกิจพงังา-กระบ่ี-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 
   ๒.๑.๒ พัฒนาพื้นท่ีเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic 
Corridor) ไดแ้ก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค-์จงัหวดัปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจ
หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวดัปริมณฑล  พื้นท่ีแหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-
สระแกว้-บุรีรัมย-์มุกดาหาร 
  ๒.๒ พฒันาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพฒันาเศรษฐกิจเช่ือมโยงระหว่างประเทศ 
โดยเน้นพื้นท่ีชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต ้และตะวนัออก-ตะวนัตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจ
ชายแดน  
  ๒.๓ พฒันาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพื่อสนบัสนุนการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันเชิงพื้นท่ี เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางน ้ า และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเช่ือมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตดั เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
  ๒.๔ สร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศให้ย ัง่ยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน ้ าให้ เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาส่ิงแวดล้อมเมืองและแหล่ง
อุตสาหกรรม และการจดัใหมี้การจดัการใชป้ระโยชน์ท่ีดินอยา่งมีประสิทธิภาพ 
๓. ยุทธศาสตร์การพฒันาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๓.๑ ยุทธศาสตร์การพฒันา 
  (๑) เพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัดา้นเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร  การพฒันาศกัยภาพการประกอบการดา้นอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว  
การตั้งองคก์รร่วมภาครัฐและเอกชนระดบัพื้นท่ีเพื่อส่งเสริมอ านวยความสะดวกดา้นการคา้การลงทุน และ
ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกบัประเทศเพื่อนบา้น 
  (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพฒันาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  
รอบรู้  เท่าทนัการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
  (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เขม้แข็ง เพื่อสร้างความมัน่คงดา้นอาหาร  แกไ้ข
ปัญหาความยากจน หน้ีสิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพท่ีมัน่คง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแล
ครอบครัวไดอ้ยา่งอบอุ่น 
  (๔) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพื้นท่ี
ป่าไมใ้ห้ได ้๑๕.๙ ลา้นไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพื้นท่ีภาค  ป้องกนัการรุกพื้นท่ีชุ่มน ้ า พฒันาแหล่งน ้ าและ
ระบบชลประทาน ฟ้ืนฟูดิน ยบัย ั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการโดยส่งเสริมท า
เกษตรอินทรีย ์
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 ๓.๒ ทิศทางการพฒันากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  
หนองบวัล าภู และเลย) เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิต
ดา้นการเกษตรการส่งเสริมการคา้ การลงทุนและการท่องเท่ียวเช่ือมโยงกบัประเทศเพื่อนบา้น 
  (๒) กลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และ
มุกดาหาร เน้นให้ความส าคญักบัความร่วมมือทางเศรษฐกิจกบัประเทศเพื่อนบา้น  เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคา้การเกษตร ส่งเสริมพื้นท่ีชลประทาน  การท าปศุสัตวโ์ดยเฉพาะโคเน้ือ 
  (๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  
มหาสารคาม และร้อยเอ็ด  เน้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนยก์ลางการค้า
บริการ และการลงทุนของภาค การใชป้ระโยชน์พื้นท่ีชลประทานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตร
กา้วหนา้  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลงังานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กบัการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  (๔) กลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบดว้ย นครราชสีมา  ชยัภูมิ  บุรีรัมย ์ 
สุรินทร์  มุ่งเน้นการพฒันาระบบชลประทานให้เต็มศกัยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลงังาน
ทดแทน (Ethanol) พฒันาการท่องเท่ียวทั้งการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมดว้ยการสร้างคุณค่า
เพิ่ม และพฒันาเส้นทาง 
  (๕)  กลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ 
ยโสธร และอ านาจเจริญ  มุ่งเนน้การพฒันาแหล่งน ้ า และระบบบริหารจดัการเพื่อแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วมและ
ขาดแคลนน ้า  การสร้างงานและรายไดจ้ากการท่องเท่ียวใหม้ากขึ้น 
 ๓.๓ โครงการท่ีส าคัญ (Flagship Project) 

โครงการผลิตขา้วหอมมะลิอินทรียใ์นทุ่งกุลาร้องไหเ้พื่อการส่งออก 
โครงการพฒันาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
โครงการพฒันาเส้นทางท่องเท่ียวอารยธรรมขอม 
โครงการจดัการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนดว้ยระบบศึกษาทางไกล 
โครงการเกษตรยัง่ยนืเพื่อชุมชนเขม้แขง็ 
โครงการฟ้ืนฟูลุ่มน ้าชีตอนบนและลุ่มน ้ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตท่ีย ัง่ยนื 
 

➢ แผนพฒันากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 
 การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ต าบลกวางโจน มีความสัมพนัธ์กบัแผนพฒันา
กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ เพื่อพฒันาเกษตรอุตสาหกรรม พลงังานทดแทน พฒันา
แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม และเกษตรกรรม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

แผนพฒันากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 
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 (นครราชสีมา ชยัภูมิ บุรีรัมย ์ สุรินทร์)  ระยะ ๔ ปี  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ฉบบัทบทวน)ไดจ้ดัท าขึ้นบน
พื้นฐานการมีส่วนร่วมของการภาคีการพฒันาทุกภาคส่วน  ทั้งภาคราชการ  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
องคก์รภาคเอกชน  และภาคประชาชน  สังคมทั้ง  ๔ จงัหวดั  ทุกขั้นตอน  ตั้งแต่การรวบรวมและจดัท า
ขอ้มูลการประเมินศกัยภาพของกลุ่มจงัหวดั การก าหนดต าแหน่งทางยทุธศาสตร์ วิสัยทศัน์  เป้าประสงค์
รวม กลยทุธ์ ตวัช้ีวดั แผนงานและโครงการจากการท างานร่วมกนัของทุกภาคส่วน กลุ่มจงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  จึงไดก้ าหนดต าแหน่งทางยทุธศาสตร์ของกลุ่มจงัหวดัในอนาคต  คือ                 

๑) เป็นศูนยก์ลางเกษตรอุตสาหกรรม และพลงังานทดแทนท่ีส าคญัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
๒)  เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม 
๓)  เป็นศูนยก์ลางความเช่ือมโยงระบบ Logistic กระจายสินคา้ในภูมิภาคและการคา้ขาย ชายแดน 
๔)  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและไดป้รับเปลี่ยน

วิสัยทศัน์ “แหล่งผลิตสินคา้เกษตรและอาหารปลอดภยั ศูนยก์ลางผลิตภณัฑไ์หม และการท่องเท่ียวอารย
ธรรมของ” เป็น “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ท่อมเท่ียวอารยธรรม Logistic และ การค้าชายแดน 
เช่ือมโยงกลุ่มอาเซียน”เป้าประสงค์รวม 

๑. เพื่อยกระดบัเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลสู่ครัวโลก 
 ๒. เพื่อเพิ่มศกัยภาพทางเศรษฐกิจ ดา้นการท่องเท่ียวอารยธรรม และไหม เช่ือมโยงกลุ่มประเทศ
อาเซียน 
 ๓. เพื่อพฒันาใหเ้ป็นศูนยก์ลางความเช่ือมโยงระบบ Logistic และการกระจายสินคา้ในภูมิภาค
และประเทศอาเซียน 
ยุทธศาสตร์  : ประกอบดว้ย ๔ ยทุธศาสตร์๓๐ประเด็นหลกั ๗๙ แนวทางการด าเนินการ คือ     
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑  : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ เพื่อหลุดพน้จากประเทศรายไดป้านกลาง      
                             (Growth & Competitiveness) ประกอบดว้ย ๙ ประเด็นหลกั ๓๓ แนวทางการด าเนินการ                               
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  : การลดความเหล่ือมล ้า (Inclusive Growth) ประกอบดว้ย ๘ ประเด็นหลกั ๒๐ แนวทางการ  
                             ด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  : การเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Green Growth) ประกอบดว้ย  ๕ ประเด็น  
                              หลกั  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔ : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจดัการ (Internal Process)   
                              ประกอบดว้ย  ๘ ประเด็นหลกั  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑  : การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  เพื่อหลุดพน้จากประเทศรายไดป้านกลาง          
                             (Growth & Competitiveness) ประกอบดว้ย ๙ ประเด็นหลกั  ๓๓ แนวทางการด าเนินการ  
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ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 

๑. ดา้นเกษตร      
๑.๑  แผนที่การใชท่ี้ดิน (Zoning)  เพื่อผลิตสินคา้เกษตร   
๑.๒  การพฒันาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ตน้น ้าถึงปลายน ้า 

๒.ดา้นอุตสาหกรรม    

๒.๑  แผนที่การใชท่ี้ดิน (Zoning)  เพื่ออุตสาหกรรม   
๒.๒  ก าหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio - plastic, etc.)   
๒.๓  การเพ่ิมขีดความสามารถให้ SME และ OTOP สู่สากล   
๒.๔  การนาทุนทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเพ่ิมมูลค่า 

๓. การท่องเที่ยวและ บริการ      
๓.๑  แผนท่ีการจดักลุ่มเมืองท่องเท่ียว   
๓.๒  เพ่ิมขีดความสามารถทางการท่องเท่ียวเขา้สู่รายได ้ ๒  ลา้นบาทต่อปี   
๓.๓  ไทยเป็นศนูยก์ลาง medical Tourism ของภูมิภาค  

๔. โครงสร้างพ้ืนฐาน    
๔.๑  การพฒันาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพ้ืนฐาน   
๔.๒  การลงทุนการให้บริการและใชป้ระโยชน์ ICT  
๔.๓  การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการคมนาคมเช่ือมโยงในภูมิภาคอาเซียน 

๕. พลงังาน      
๕.๑  นโยบายการปรับโครงสร้างการใชแ้ละราคาพลงังานท่ีเหมาะสม   
๕.๒  การลงทุนเพ่ือความมัน่คงของพลงังานและพลงังานทดแทน   
๕.๓  การเช่ือมโยงแหล่งพลงังานและผลิตพลงังานทางเลือกในอาเซียน 

๖. การเช่ือมโยงเศรษฐกิจ  
    ในภูมิภาค     

๖.๑  การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัของสินคา้  บริการ และการ  
       ลงทุนเพื่อเช่ือมโยงโอกาสจากอาเซียน   
๖.๒  แกไ้ข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน   
๖.๓  ขบัเคล่ือนการเช่ือมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern seaboard   
๖.๔  เสริมสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกบัประเทศเพื่อนบา้น 

๗.  การพฒันาขีดความ สามารถ   
      ในการแข่งขนั        

๗.๑  การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขนั (๑๐๐ ดชันีช้ีวดั)    
๗.๒  การพฒันาการสร้าง Brand ประเทศไทย เป็น Modern Thailand 
 

๘.  การวิจยัและพฒันา    
 

๘.๑  ขบัเคล่ือนค่าใชจ้่ายดา้น R & D เป็นร้อยละ  ๑ ของ GDP  
๘.๒  Talent Mobility การใชป้ระโยชน์จากก าลงัคนดา้น S & T  
๘.๓  การใชป้ระโยชน์ Regional Science Parks  
๘.๔  การขบัเคล่ือนขอ้ริเร่ิมกระบ่ีตามกรอบความร่วมมืออาเซียน  

๙.  การพฒันาพ้ืนท่ีและ เมืองเพ่ือ  
     เช่ือมโยงโอกาส จากอาเซียน  

๙.๑  การพฒันาเมืองหลวง  
๙.๒  การพฒันาเมืองเกษตร  
๙.๓  การพฒันาเมืองอุตสาหกรรม  
๙.๔  การพฒันาเมืองท่องเที่ยว  
๙.๕  การพฒันาเมืองบริการสุขภาพ  
๙.๖  การพฒันาเมืองบริการศึกษานานาชาติ  
๙.๗  การพฒันาเมืองชายแดนเพือ่การคา้การลงทน  
๙.๘  ปัจจยัสนบัสนุนการพฒันาเมืองท่ีศกัยภาพ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  :  การลดความเหล่ือมล ้า (Inclusive Growth) ประกอบดว้ย ๘ ประเด็นหลกั ๒๐ แนวทางการ 
                                ด าเนินการ    

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
๑๐. การพฒันาคุณภาพการศึกษา     ๑๐.๑  ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลกัสูตรเทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อนและการใช ้ 

          ICT ในระบบการศึกษา เช่น แทบ็เลต็และอินเตอร์เน็ตไร้สาย  เป็นตน้)  
๑๐.๒  พฒันาภาคการศึกษารองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  

๑๑.  การยกระดบัคุณภาพ ชีวิตและ   
        มาตรฐานบริการ สาธารณสุข     

๑๑.๑  การจดัระบบบริการ  ก าลงัพล และงบประมาณ 
๑๑.๒  การพฒันาระบบคุม้ครองผูบ้ริโภคพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
๑๑.๓  สร้างและพฒันาความร่วมมือระหว่างไทยกบัประเทศสมาชิกอาเซียน 
           ในการพฒันาคุณภาพชีวิต  

๑๒. การจดัสวสัดิการสังคม และการ      
        ดูแลผูสู้งอาย ุเด็ก สตรี และ    
        ผูด้อ้ยโอกาส  

๑๒.๑  การพฒันาระบบสวสัดิการ และเพ่ิมศกัยภาพและโอกาส ความเท่า  
           เทียมคุณภาพชีวิต  
๑๒.๒  กองทุนสตรี  

๑๓.  การสร้างโอกาสและ รายไดแ้ก่
วิสาหกิจขนาด กลางและขนาดยอ่ม 
(SMEs) และเศรษฐกิจชุมชน    

๑๓.๑  กองทุนตั้งตวัได ้ 
๑๓.๒  กองทุนหมู่บา้น  
๑๓.๓  โครงการ sml  
๑๓.๔  โครงการรับจ าน าสินคา้เกษตร  

๑๔.  แรงงาน  
  

๑๔.๑  การพฒันาทกัษะเพ่ือเพ่ิมคณุภาพแรงงาน ให้สอดคลอ้งกบัความ  
           ตอ้งการและพฒันาทกัษะผูป้ระกอบการ  
๑๔.๒  การจดัการแรงงานต่างดา้ว  
๑๔.๓  การพฒันาระบบการคุม้ครองแรงงานในระบบและนอกระบบตาม 
           กฎหมายอยา่งทัว่ถึงพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

๑๕.  ระบบยตุิธรรม เพื่อลดความเหล่ือมล ้า   ๑๕.๑ การเขา้ถึงระบบยติุธรรมของประชาชน 
๑๖.  การต่อตา้น การคอร์รัปชัน่   
         สร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใส  

๑๖.๑  การรณรงคแ์ละสร้างแนวร่วมในสังคม  
๑๖.๒ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน    

๑๗.  การสร้างองคค์วามรู้ เร่ืองอาเซียน  ๑๗.๑  ภาคประชาชน  
๑๗.๒  ภาคแรงงานและผูป้ระกอบการ  
๑๗.๓  บุคลากรภาครัฐ  

 

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  :  การเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Green Growth) ประกอบดว้ย  ๕ ประเด็นหลกั  ๑๑     
                                 แนวทางการด าเนินการ   
 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
๑๘.  การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
        เพ่ือความยัง่ยืน     

๑๘.๑  พฒันาตวัอยา่งเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ๑๐ แห่ง เพ่ือความยัง่ยืน  

๑๙.  การลดการปล่อยก๊าซ เรือน 
       กระจก (GHG)        

๑๙.๑  การประหยดัพลงังาน  
๑๙.๒  การปรับกฎระเบียบ (เช่น green building code)  
๑๙.๓  ส่งเสริมการด าเนินงาน CSR เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
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๒๐.  นโยบายการคลงั เพื่อ  
        ส่ิงแวดลอ้ม     

๒๐.๑  ระบบภาษีส่ิงแวดลอ้ม  
๒๐.๒ การจดัซ้ือจดัจา้งสีเขียวในภาครัฐ  

 
 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
๒๑.  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
         และ การบริหารจดัการน ้า  

๒๑.๑  การปลูกป่า  
๒๑.๒  การลงทุนดา้นการบริหารจดัการน ้า  
๒๑.๓  พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ  
            ส่ิงแวดลอ้มอาเซียน 

๒๒.  การเปล่ียนแปลง สภาวะ 
          ภูมิอากาศ    

๒๒.๑  การป้องกนัผลกระทบและปรับตวั (mitigation and adaptation)  
๒๒.๒  การป้องกนัและบรรเทาภยัพิบติัธรรมชาติ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจดัการ (Internal Process) ประกอบดว้ย  ๘        
                              ประเด็นหลกั  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
๒๓.  กรอบแนวทางและการปฏิรูป 
          กฎหมาย  

๒๓.๑  ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ  
๒๓.๒  เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรและองคก์ร  
๒๓.๓  ปรับปรุงระเบียบ ขอ้กฎหมายท่ีเป็นขอ้จ ากดัต่อการพฒันาประเทศ 

๒๔.  การปรับโครงสร้าง  
          ระบบราชการ    

๒๔.๑  เพ่ิมประสิทธิภาพองคก์รภาครัฐและพฒันารูปแบบการท างานของ ภาครัฐ        
           ดว้ยการสร้างความพร้อมในการบริหารการจดัการแบบบูรณาการ  โดยมี 
           ประชาชนเป็นศูนยก์ลาง  

๒๔.๒  ป้องกนัและปราบปรามทจุริตคอร์รัปชัน่  
๒๔.๓  เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนดว้ยระบบ e - service 

๒๕.  การพฒันาก าลงัคน ภาครัฐ       ๒๕.๑  บริหารก าลงัคนให้สอดคลอ้งกบับทบาทภารกิจท่ีมีในปัจจบุนั   
            เตรียมพร้อมส าหรับอนาคต  
๒๕.๒  พฒันาทกัษะและศกัยภาพของก าลงัคนภาครัฐ และเตรียมความ 
             พร้อมบุคลากรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน 

๒๖.  การปรับโครงสร้างภาษ ี ๒๖.๑  ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนบัสนุนการกระจายรายไดเ้พ่ิมขีด  
            ความสามารถในการแข่งขนั 

๒๗.  การจดัสรรงบประมาณ  ๒๗.๑  พฒันากระบวนการจดัสรรงบประมาณให้สามารถสนบัสนุนการ 
            ปฏิบติังานตามนโยบายรัฐบาล 

๒๘.  การพฒันาสินทรัพยร์าชการท่ี    
ไม่ไดใ้ชง้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด     

๒๘.๑  ส ารวจสินทรัพยร์าชการท่ีไม่ไดใ้ชง้าน  
๒๘.๒  บริหารจดัการสินทรัพยร์าชการท่ีไม่ไดใ้ชง้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

๒๙.  การแกไ้ขปัญหา ความมัน่คง จงัหวดั
ชายแดน ภาคใต ้และ เสริมสร้าง ความมัน่คง
ในอาเซียน  

๒๙.๑  ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริมการพฒันาในพ้ืน  ๓  
จงัหวดั  ชายแดนภาคใต ้ ภายใตก้รอบนโยบายความมัน่คง แห่งชาติ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
๒๙.๒  การเสริมสร้างความมัน่คงของประชาคมอาเซียน  

๓๐.  การปฏิรูปการเมือง       ๓๐.๑  กระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.)   
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๑.๓  THAILAND  ๔.๐ 

  รัฐบาล  พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา  มุ่งมั่นในการน า “โมเดลประเทศไทย ๔.๐” หรือ  
“ไทยแลนด ์๔.๐” มาใช ้เพื่อผลกัดนัประเทศให้หลุดพน้กบัดกั ๓ กบัดกัท่ีก าลงัเผชิญ ทั้ง ๑) กบัดกัประเทศ
รายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ๒) กับดักความเหล่ือมล ้ า (Inequality Trap) ๓) กับดักความไม่
สมดุลของการพฒันา (Imbalance Trap)  เป้าหมายเพื่อน าประเทศมุ่งสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน อย่าง
เป็นรูปธรรม ผา่นโมเดลน้ี 
  ก่อนหน้าท่ีจะมีการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ นั้ น ไทยเร่ิมก้าวสู่โมเดลไทยแลนด์ ๑.๐ 
หลงัจากเร่ิมตน้พฒันาภาคเกษตรกรรม แลว้จึงค่อยปรับมาสู่ไทยแลนด์ ๒.๐ การลงทุนอุตสาหกรรมเบาท่ี
มุ่งเน้นแรงงานราคาต ่า เช่น ส่ิงทอ อาหาร และมาสู่ ไทยแลนด์ ๓.๐ มุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมหนัก ซ่ึงการพัฒนาของประเทศไทยใน ๓ ช่วงแรกนั้น ไทยมีการอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจสูงสุดเฉล่ียถึง ๗% ต่อปี แต่มาถึงจุดหน่ึงหลงัปี ๒๕๔๐ อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจลดลงมา
เป็น ๓-๔% ต่อปี 
  เหตุผลส าคญัเพราะไทยไม่เคยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างจริงจงัมาก่อน และไม่เคยมี
การพฒันาเทคโนโลยีของตวัเอง แรงงานไม่ไดมี้ทกัษะจนกลายเป็นปัญหาความเหล่ือมล ้าของโอกาส ซ่ึง
ในช่วงน้ีรัฐบาลตอ้งการกา้วกระโดดขา้มหุบเหว ซ่ึงตอ้งใชค้วามกลา้หาญทางการเมือง และตอ้งใช้พลงัท่ี
เรียกกวา่พลงัประชารัฐในการขบัเคล่ือนไทยแลนด ์๔.๐ 
  ๓ กลไกขับเคล่ือนประเทศไทย ๔.๐  กลไกขับเคล่ือน (Engines of Growth) ชุดใหม่ 
ประกอบดว้ย 
  ๑) Productive Growth Engine ซ่ึงเป้าหมายส าคญัเพื่อปรับเปล่ียนประเทศไทยสู่ประเทศท่ี
มีรายได้สูง ( High Income Country) ท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และ ความคิด
สร้างสรรค ์
   กลไกดงักล่าว ประกอบไปดว้ย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ การ
บริหารจดัการสมยัใหม่ และการสร้างคลสัเตอร์ทางดา้นเทคโนโลย ีการพฒันาขีดความสามารถดา้นการวิจยั
และพฒันา การพฒันาโมเดลธุรกิจท่ีขบัเคล่ือนด้วยนวตักรรม กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการ
ขนาดใหญ่ รวมถึงการบ่มเพาะธุรกิจดา้นเทคโนโลยี เป็นตน้ ซ่ึงถือเป็นการตอบโจทยค์วามพยายามในการ
กา้วขา้มกบัดกัประเทศรายไดป้านกลางท่ีไทยก าลงัเผชิญอยู่ 
  ๒) Inclusive Growth Engine เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการกระจาย
รายได ้โอกาส และความมัง่คัง่ท่ีเกิดขึ้น 
  โดยกลไกน้ี ประกอบด้วย การสร้างคลสัเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวดั  การพัฒนา
เศรษฐกิจระดบัฐานรากในชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อตอบโจทยป์ระเด็นปัญหาและความทา้
ทายทางสังคมในมิติต่างๆ การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจ การส่งเสริมและสนบัสนุน
ให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเขม้แข็งและสามารถแข่งขนัไดใ้นเวทีโลก การสร้างงานใหม่ๆ เพื่อ
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รองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสร้างทักษะและการเติมเต็ม
ศกัยภาพของประชาชนให้ทนักบัพลวตัการเปล่ียนแปลงจากภายนอก และการจ่ายภาษีให้แก่ผูท่ี้มีรายไดต้ ่า
กว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดแบบมีเง่ือนไข (Negative Income Tax) เพื่อแก้ไขกับดักความเหล่ือมล ้ าท่ีเกิดขึ้นใน
ปัจจุบนั 
  ๓) Green Growth Engine การสร้างความมั่งคั่งของไทยในอนาคต จะต้องค านึงถึงการ
พฒันาและใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อตอบโจทยก์ารหลุดออกจากกบัดกัความไม่สมดุล
ของการพฒันาระหวา่งคนกบัสภาพแวดลอ้ม 
  โดยกลไกน้ีประกอบดว้ย  การมุ่งเน้นการใช้พลงังานทดแทน การปรับแนวคิดจากเดิมท่ี
ค านึงถึงความไดเ้ปรียบเร่ืองตน้ทุน (Cost Advantage) เป็นหลกั มาสู่การค านึงถึงประโยชน์ท่ีไดจ้ากการลด
ความสูญเสียท่ีเกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost Advantage) หัวใจส าคญัอยู่ท่ีการพฒันากระบวนการผลิตให้ส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด อนัจะเกิดประโยชน์กบัประเทศและประชาคมโลกดว้ยในเวลาเดียวกนั 
  ทั้ง ๓ กลไกขบัเคล่ือน “ประเทศไทย ๔.๐″ ถือเป็นการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความมัง่คัง่
อย่างมั่นคงและยัง่ยืน เพื่อให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง ซ่ึงถือเป็นเปล่ียนโมเดล
เศรษฐกิจจากการพึ่งพาการลงทุนต่างประเทศ มีการลงทุนการวิจยัและพฒันาตวัเองนอ้ยมากโดยมุ่งเนน้การ
พฒันาการศึกษาคน สร้างการวิจยัและพฒันา โครงสร้างเศรษฐกิจ ให้ไทยสามารถอยู่ได้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
ซ่ึงรัฐบาลตอ้งกลา้พอท่ีจะถอดกบัดกัจากการดึงเงินลงทุนต่างประเทศ เอาเทคโนโลยีของต่างชาติมา และ
ตอ้งยนือยูบ่นขาตวัเองในระดบัหน่ึง 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาเขตจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดชัยภูมิ 
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี   ๑   พฒันาขีดความสามารถในการผลิต  การจดัการสินคา้และบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอยา่งมี 
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๒  พฒันาการท่องเท่ียวใหมี้คุณภาพไดม้าตรฐาน   
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๓  บริหารการทพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแบบมีส่วนร่วมอยา่งย ัง่ยนื 
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๔  พฒันาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพฒันา 
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๑ การพฒันาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
 ยทุธศาสตร์ท่ี  ๒  การพฒันาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เขม้แขง็และยัง่ยนื 
  ยทุธศาสตร์ท่ี  ๓  การพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถดา้นการเกษตร 
  ยทุธศาสตร์ท่ี  ๔  การพฒันาศกัยภาพการท่องเท่ียว 
  ยทุธศาสตร์ท่ี  ๕  การส่งเสริมการอนุรักษแ์ละใชพ้ลงังานอยา่งมีคุณค่า  
  ยทุธศาสตร์ท่ี  ๖  การพฒันาโครงการสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางการตลาด  
                                         และการเช่ือมโยงสู่ประเทศในสังคมอาเซียน  
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  ยทุธศาสตร์ท่ี  ๗  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแบบมีส่วนร่วมและยัง่ยนื 
  ยทุธศาสตร์ท่ี ๘  การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี  มีประสิทธิภาพ 
๑.๔  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  ยทุธศาสตร์ท่ี   ๑  การพฒันาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
  ยทุธศาสตร์ท่ี  ๒  การพฒันาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูข่องประชาชนใหเ้ขม้แขง็และยัง่ยืน 

  ยทุธศาสตร์ท่ี  ๓  การพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถดา้นการเกษตร 
  ยทุธศาสตร์ท่ี   ๔  การพฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียว 
  ยทุธศาสตร์ท่ี   ๕  การส่งเสริมการอนุรักษแ์ละใชพ้ลงังานอยา่งมีคุณค่า 
  ยทุธศาสตร์ท่ี   ๖  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทาง 
                                          การตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
  ยทุธศาสตร์ท่ี  ๗ การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแบบมีส่วนร่วมและยัง่ยืน 

  ยทุธศาสตร์ท่ี  ๘  การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี  มีประสิทธิภาพ 
๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒.๑  วิสัยทัศน์ 
   “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  สภาพแวดลอ้มน่าอยู ่ มุ่งสู่การบริหารจดัการท่ีดี” 
  ๒.๒  ยุทธศาสตร์ 
   ยทุธศาสตร์ท่ี  ๑  การพฒันาคนและสังคม 
   ยทุธศาสตร์ท่ี  ๒  การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 
   ยทุธศาสตร์ท่ี  ๓  พฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
   ยทุธศาสตร์ท่ี  ๔  พฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
   ยทุธศาสตร์ท่ี  ๕  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๓  เป้าประสงค์ 

๑)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
๒)  ประชาชนมีศกัยภาพมีรายไดเ้พียงพอสามารถพึ่งตนเองได ้
๓)  การไดรั้บบริการดา้นโครงสร้างพื้นฐานใหมี้ความสะดวกและรวดเร็ว 
๔)  มลภาวะและส่ิงแวดลอ้มไม่เป็นพิษท าใหชุ้มชนน่าอยูอ่ยา่งสงบสุข 
๕)  การบริหารจดัการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

  ๒.๔  ตัวชี้วัด 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑  การพฒันาคนและสังคม 

๑. ร้อยละของประชาชนท่ีไดรั้บการพฒันาดา้นสาธารณสุข 
 ๒. ร้อยละของจ านวนเด็ก เยาวชน  และประชาชน  ท่ีเขา้รับการศึกษา 

๓. จ านวนคร้ังในการจดักิจกรรมทางศาสนา  อนุรักษฟ้ื์นฟูศิลปวฒันธรรมประเพณีภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
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  ๔. จ านวนคร้ังในการจดักิจกรรมส่งเสริมความเขม้แขง็ของชุมชน 
  ๕. จ านวนคร้ังในการจดักิจกรรมดา้นกีฬานนัทนาการ 
  ๖. ร้อยละของจ านวนอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนในกิจกรรมป้องกนั 
และบรรเทาสาธารณภยั 
  ๗. จ านวนคร้ังในการสนบัสนุนกิจกรรมป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
  ๘. ร้อยละของผูสู้งอาย ุ ผูพ้ิการ  ผูป่้วยเอดส์ท่ีไดรั้บการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  การพฒันาด้านเศรษฐกจิ 

๑. ร้อยละของครัวเรือนมีรายไดพ้อเพียง 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  พฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. จ านวนครัวเรือนไดรั้บบริการดา้นสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  อยา่งทัว่ถึง 

 ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔  พฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
                             จ านวนท่ีเพิ่มขึ้นของกิจกรรมการส่งเสริม  อนุรักษ ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  ๕  การบริหารกจิการบ้านเมืองท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 
  ๑.  จ านวนประชาชนท่ีเขา้มารับบริการ 
   ๒.๕  ค่าเป้าหมาย 
   ๒.๖  กลยุทธ์ 
๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
   ต าบลกวางโจน มีจุดเด่นและจุดแขง็ คือ  มีการเกษตรท่ีเป็นฐานหลกัท่ีสามารถรองรับ
วิกฤตเศรษฐกิจได ้เป็นแหล่งผลิตอาหารท่ีส าคญั  และมีภูมิประเทศและอากาศรวมทั้งสภาวะแวดลอ้มท่ี
เหมาะแก่การท าการเกษตร  ฉะนั้น ดว้ยสภาพพื้นท่ีของต าบลกวางโจน  ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ ทั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติและปัจจยัท่ีเอ้ือต่างๆ จึงเหมาะแก่การท าการเกษตร จึงก าหนดจุดยีนทางยทุธศาสตร์ 
(Positioning) ของต าบลกวางโจน 

เพิม่ขีดความสามารถทางการเกษตรท้ังข้าว  อ้อย   
เพ่ือเป็นสินค้าเศรษฐกจิภายในต าบล  น าส่งสู่จังหวัด และต่างจังหวัดท่ัวประเทศ 

๒.๘  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
    แผนพฒันามีหลายระดบั ทั้งระดบัชุมชน หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ และจงัหวดั ลว้นตอ้งมี
ความสอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย
ของรัฐบาลตลอดจนแผนพฒันาระดบัภาค และนโยบายของส่วนราชการ ฯลฯ และยงัตอ้งสอดคลอ้งกับ
ปัญหาความตอ้งการของทอ้งถ่ิน นอกจากน้ีแผนพฒันาแต่ละระดบัก็ยงัมีองค์กรท่ีรับผิดชอบท่ีแตกต่างกนั
ไปในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันาหมู่บ้าน/ชุมชน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การบูรณาการ
แผนพฒันาทอ้งถ่ินมีความสอดคลอ้งเช่ือมโยงเป็นกระบวนการในภาพรวมของประเทศ  โดยการบูรณาการ



83 
 

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  องค์การบริหารสว่นตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวดัชัยภมูิ www.kwangjhone.go.th  
 

แผนพัฒนาท้องถ่ินเช่ือมโยงสู่แผนพัฒนาระดับชาติ เม่ือพิจารณาความเช่ือมโยงของระบบแผนจาก
ระดบัชาติ สู่ระดบัหน่วยงานและระดบัพื้นท่ี พบวา่แผนพฒันาระดบัทอ้งถ่ิน เป็นกลไกส าคญัในการ 
ถ่ายทอดยทุธศาสตร์การพฒันาระดบัพื้นท่ีสู่ระดบัประเทศ โดยน าความตอ้งการของทุกภาคส่วนมาใชเ้ป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาตั้ งแต่ระดับพื้นท่ี ระดับอ าเภอ ระดับจังหวดั จนถึง
ระดบัชาติ อีกทั้งแผนพฒันาท้องถ่ินยงัเป็นภาพสะทอ้นท าให้เห็นตวัตนและศกัยภาพของแต่ละท้องถ่ิน
ชดัเจนมากขึ้น โดยใชแ้ผนพฒันาอ าเภอเป็นกลไกในการเช่ือมประสานและสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันา
จงัหวดั ท่ีจะน าปัญหาความตอ้งการของประชาชนไปสู่รัฐบาล ดงัปรากฏตามแผนภาพต่อไปน้ี  จะเห็นได้
ว่า กลไกการเช่ือมโยงในการบูรณาการแผนดังกล่าว เป็นการเช่ือมโยงแผนพฒันาหมู่บ้าน/ชุมชน เป็น
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน เพื่อส่งให้อ าเภอน าไปบูรณาการเป็นแผนพฒันาอ าเภอ และส่งต่อเพื่อบูรณาการเป็น
แผนพฒันาจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั และส่งต่อเพื่อบูรณาการเป็นแผนพฒันาระดบัประทศต่อไป 
  ๓.  การวิเคราะห์เพ่ือพฒันาท้องถิ่น 
   ๓.๑  การวิเคราะห์กรอบการจดัท ายทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (ใชก้าร
วิเคราะห์ SWOT  Analysis/Demand  Analysis) Global  และ Trend  ปัจจยัและสถานการณ์การเปล่ียนแปลง
ท่ีมีผลต่อการพฒันา อยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยการวิเคราะห์ศกัยภาพดา้นเศรษฐกิจดา้นสังคม ดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม) 
 ๓.๒  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกีย่วข้อง 
   การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถ่ินในปัจจุบัน เป็นการ
ประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือขอ้จ ากดั อนัเป็นสภาวะแวดลอ้มภายนอกท่ีมีผลต่อ
การพฒันาด้านๆ ของท้องถ่ิน รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของทอ้งถ่ิน อนัเป็นสภาวะแวดลอ้ม
ภายในของทอ้งถ่ิน ซ่ึงทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของทอ้งถ่ินในปัจจุบนัโดยเป็นการตอบค าถามว่า  
“ปัจจุบนัทอ้งถ่ินมีสถานภาพการพฒันาอยู่จุดไหน” ส าหรับใชเ้ป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงาน
ในอนาคตต่อไป ทั้งน้ีโดยใชเ้ทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจยัภายใน ไดแ้ก่จุดแขง็ (Strength = 
S) จุดอ่อน (Weak = W) และปัจจยัภายนอก ได้แก่ โอกาส(Opportunity = O) และอุปสรรค ( Threat = T) 
เป็นเคร่ืองมือ 
  ๑.  ปัจจัยภายใน  (Internal  Factors)      
   ๑.๑  จุดแข็ง (Strength = S)  ในภาพรวมของต าบลกวางโจน  ประกอบดว้ย 
   (๑)  มีพื้นท่ีเหมาะสมในการท าการเกษตร  สามารถเพาะปลูกพืชไดห้ลายชนิด  เช่น  ขา้ว  
ออ้ย  พริก  ถัว่เขียว  ถัว่เหลือง  ขา้วโพด  ส้มโอ  และพืชผกัผลไมอ่ื้น ๆ     
  (๒)  ผูบ้ริหาร  ผูน้ าชุมชน  มีความเขม้แข็ง  ประชาชน  มีความพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือ
กบัทางราชการในการพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง 
   (๓)  ประชาชนยงัยดึมัน่ในขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
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   (๔)   แผนพฒันามีความชดัเจน  มีการบูรณาการจดัท าแผน  การท างานร่วมกบัหน่วยงาน  
ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ 
   (๕)  เป็นหน่วยงานท่ีมีความใกลชิ้ดกบัประชาชน  และสามรถแกไ้ขปัญหาไดร้วดเร็ว 
   (๖)  มีศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน 
   (๗)  มีสถานบริการด้านสาธารณสุขในพื้นท่ี  จ านวน  ๒  แห่ง  ได้แก่  โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลกวางโจน  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบวัพกัเกวียน 
   (๘)  มีกลุ่มอาชีพ  ไดแ้ก่  กลุ่มขา้วซอ้มมือ  กลุ่มทอผา้  กลุ่มจกัสาน  เป็นตน้ 
   (๙)  สถานศึกษาในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา  อาชีวศึกษา  ในต าบล ท่ีมีความ
พร้อมมีศกัยภาพในการจดัการศึกษา 
   (๑๐)  สภาพแวดลอ้มยงัมีสภาพท่ีดีเน่ืองจากยงัไม่มีอุตสาหกรรมและชุมชนยงัไม่
หนาแน่น 
  ๑.๒  จุดอ่อน (Weak = W)  ในภาพรวมของต าบลกวางโจน  ประกอบดว้ย 
   (๑)  แหล่งกกัเก็บน ้าไม่เพียงพอต่อปัญหาความเดือดร้อนและความตอ้งการของประชาชน 
    (๒)  ราษฎรยากจนส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอยา่งเดียวท าให้
ขาดรายได ้ ปัญหาหน้ีสินของเกษตรกร 
   (๓)  คนในวยัท างานคนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมืองและต่างประเทศ 

   (๔) ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกนัเพื่อด าเนินการดา้นเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของ 

กลุ่มอาชีพอยา่งเขม้แขง็ 

   (๕)  ขาดการพฒันาความรู้ดา้นเทคโนโลย ี การตลาด  การบริหารจดัการสินคา้พื้นบา้น   

   (๖)  ขาดการจดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ขาดจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม   
  (๗)  ระบบโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการยงัไม่มาตรฐานและไม่

เพียงพอ 

   (๘)  ในส่วนของการมีส่วนร่วมในเวทีประชาคมการจดัท าแผนพฒันาต าบล   ประชาชน 

บางส่วนยงัไม่เขา้บทบาทเวทีประชาคม  ยงัใหค้วามคิดเห็นประโยชน์ส่วนตวัมากกวา่ประโยชน์ส่วนรวม 

   (๙)  อตัราก าลงัองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน ยงัขาดในบางต าแหน่ง  ท าให้บุคคล

คนเดียวท างานหลายต าแหน่ง  จึงท าใหก้ารท างานบางอยา่งมีความล่าชา้และไม่มีประสิทธิภาพ  

๒.  ปัจจัยภายนอก  (External  Factors)       
 ๒.๑  โอกาส(Opportunity = O) 

(๑)  รัฐบาลมีนโยบายใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง 
(๒)  ไดรั้บงบประมาณจากส่วนกลางเพิ่มขึ้นเพื่อใหเ้พียงพอในการบริหารจดัการทอ้งถ่ิน 
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(๓)  รัฐบาลมีนโยบายวางรากฐานใหร้ะบบหลกัประกนัสุขภาพคลอบคลุมประชากรทุก 
ภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ  และประชาชนสามารถเขา้รับการรักษาพยาบาลในหน่วยบริการสาธารณสุขได้
สะดวก  และเน่ืองจากเป็นพื้นท่ีไม่ห่างไกล 

(๔)  รัฐบาลมีนโยบายดูแลเกษตรกรใหมี้รายไดท่ี้เหมาะสมดว้ยวิธีการต่าง ๆ เช่น  การลด 
ตน้ทุนการผลิต  การช่วยเหลือในเร่ืองปัจจยัการผลิตอยา่งทัว่ถึง  การช่วยเหลือเกษตรกรรายยอ่ยตลอดจนถึง
การใชก้ลไกตลาดดูแลราคาสินคา้เกษตรประเภทท่ีราคาต ่าผิดปกติใหสู้งขึ้นตามสมควร 

(๕)  ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี ท าใหมี้ความสะดวกคล่องตวั  และมีประสิทธิภาพใน 
การท างานมากขึ้น  

(๖)  มีหน่วยงานราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  และภาคเอกชน  เขา้มาร่วมส่งเสริม 
กิจกรรมต่างๆ ของ อบต. 
 ๒.๒  อุปสรรค ( Threat = T) 
   (๑)  สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดบัประเทศ ภูมิภาคส่งผลต่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 
  (๒)  สภาพภูมิอากาศของโลก  ของประเทศ ความเปล่ียนแปลงจากสภาวะโลกร้อน การ
เกิดภยัธรรมชาติ  ภยัแลง้  วาตภยั  สาธารณภยัต่าง ๆ ท่ี  

(๓)  ส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต เขา้มีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน ท าใหก้ระแส 
บริโภคนิยมและวตัถุนิยมรุนแรงมากขึ้น ท าลายวิถีชีวิตดั้งเดิมของประชาชน 

(๔)  กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบติังานท าใหข้าดความคล่องตวัในการ 
บริหารงานรวมถึงการพฒันาบางดา้นตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถด าเนินการแกปั้ญหาได ้ ตอ้ง
อาศยัความเสียสละของชุมชนเท่านั้น  ซ่ึงบางคร้ังก็ท าไดย้ากมาก 

(๕)  การถ่ายโอนภารกิจในดา้นต่างๆ  มีมากขึ้น  ท าใหก้ารปฏิบติังานบางอยา่ง เกิดความ 
ล่าชา้  ไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

(๖)  ค่าครองชีพสูง 
(๗)  ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต ่า 
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ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  การบูรณาการแผนทุกระดับเพ่ือการพฒันาประเทศ 
 
 

     ๖  ประเด็นยทุธศาสตร์ 
 
 

 
 

วิเคราะห์  SWOT 
ระบบขอ้มูล  (กบจ.) 
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
                เกินศกัยภาพของ อปท. หรือไม่มีอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย 
 
               
               
 
 
 
                
 
             เกินศกัยภาพของ อปท. และ/หรือไม่มีอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย 
 
             แผนพฒันาทอ้งถ่ิน              ขอ้บญัญติังบประมาณทอ้งถ่ิน 
       
  ประชาคม/แผนชุมชน          อปท.มีศกัยภาพและมีอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์ของจังหวัด 

กระทรวง/กรม 

แผนพัฒนาจังหวัด การกำหนดจดุยืนทางยุทธศาสตร์   
(Positioning)  ของจังหวัด 

แผนงาน/โครงการ 

อบจ.บรรจเุข้าแผนพัฒนาของ อบจ. 

คกก.ประสานแผนพัฒนาระดับจังหวัด  
กำหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่สอดคลอ้ง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ชาติ/นโยบายรัฐบาล 

ปัญหา/ความต้องการของประชาชน 

อปท. จัดทำ
แผนงาน/โครงการ 

คกก.ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอพิจารณาเพื่อเสนอ คกก.ประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดพิจารณาบูรณาการโครงการเพื่อบรรจุใน
แผนพัฒนาของ อบจ.และเสนอ คกก.บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) 
ตามลำดับ 
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๓.๓  ความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
         โครงสร้างความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์การพฒันา องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 
 
 

        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

(๑) 
ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการ
ผลิต  การจัดการสินค้าและบริการ  สร้าง
มูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

(๒) 
ยุทธศาสตร์  พัฒนาการท่องเที่ยวให้

มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

(๓) 
ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 

(๔) 
ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพ

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แบบ  ยท.๐๑ 

ยุทธศาสตร์

ชาติ  ๒๐  ปี 

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ 

ฉบับท่ี  ๑๒    

ยุทธศาสตร์กลุ่ม

จังหวัด               

(๑) 
ยุทธศาสตร์ด้านความ

มั่นคง 

(๒) 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง

ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

(๓) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพคน 
 

(๔) 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส 

ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 

(๕) 
ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 

(๖) 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

 

(๑) 
การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้น

จากประเทศรายได้ปานกลาง 

(๒) 

การลดความเหลื่อมล้ำ 

(๓) 

การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(๑) 

การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย์ 

(๒) 

การเสริมความ   
เป็นธรรม ลด

ความเหลื่อมล้ำ
ในสังคม 

(๓) 

การสร้างความ
เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 
 

(๔) 

การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

 

(๕) 

ด้านความ
มั่นคง 

 

(๖) 

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ               

และธรรมาภิบาล                  
ในภาครัฐ 

 

(๗) 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

และระบบ                 
โลจิสติกส์ 

 

(๘) 

ด้านวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี  วิจัย             
และนวัตกรรม 

 

(๙) 

การพัฒนาภาค  
เมือง  และพื้นที่

เศรษฐกิจ 
 

(๙) 

การต่างประเทศ  
ประเทศเพื่อน

บ้านและภูมิภาค 

(๔) 

การสร้างความสมดุลและปรับระบบ
บริหารจัดการ 
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ความ  

 

 

 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ของ อปท.

ในเขต

จังหวัด 

(๑) 
การพัฒนาคน
และสังคมที่มี

คุณภาพ 

(๒) 
การพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ

ความเป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยืน 

(๓) 
การพัฒนาศักยภาพ

และขีด
ความสามารถด้าน

การเกษตร 

(๔) 
การพัฒนา

ศักยภาพด้าน

การท่องเที่ยว 

(๕) 
การส่งเสริมการ

อนุรักษ์และใช้

พลังงานอย่างมี

คุณค่า 

(๖) 
การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานเพื่อรองรับ

การเป็นศูนย์กลางทาง

การตลาดและ

เชื่อมโยงสู่ประเทศใน

ประชาคมอาเซียน 

(๗) 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

แบบมีส่วนร่วมและ

ยั่งยืน 

(๘) 
การบริหาร

จัดการบ้านเมือง

ที่ดี  มี

ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา 

อปท. 

(๑) 
การพัฒนาคน 

และสังคม 

(๒) 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 

(๓) 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

 

(๔) 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ                

และสิ่งแวดล้อม 

 

(๕) 
การพัฒนาด้านบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

 

เป้าประสงค์ ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตทีดี 

ประชาชนมีอาชีพ  มี

รายได้พอเพียง และมี

ความม่ันคงทาง

เศรษฐกิจ 

ประชาชนได้รับบริการ

ด้านคมนาคม 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการอย่าง

ทั่วถึง 

 

ชุมชนมี

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมที่

สมดุลและยั่งยืน 

 

ประชาชนได้รับบริการด้วย

ความเป็นธรรม  โปร่งใส   

มีส่วนร่วมในการพัฒนา

ท้องถ่ิน 

กลยุทธ ์     

แผนงาน สาธารณสขุ 

 

การเกษตร เคหะและชมุชน 

ผลผลิต/

โครงการ 
 

 

การศึกษา การศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ 

สรา้งความ

เขม้แข็งของ

ชมุชน 

สงัคม

สงเคราะห ์

การรกัษาความ

สงบภายใน 

บริหารงานทั่วไป 
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๓.๔ แผนท่ียุทธศาสตร์  (Strategy  Map) 

 
 

                                                                                                        ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  สภาพแวดล้อมน่าอยู่  มุ่งสู่การบริหารจัดการท่ีดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน ์

เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ 

แผนงาน 

การพัฒนาคน 

และสังคม 

 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

 

การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ                

และสิ่งแวดล้อม 

 

การพัฒนาด้านบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดีและมี

ประสิทธิภาพ 

 
ประชาชนมีอาชีพ  มีรายได้

พอเพียง และมีความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจ 

ประชาชนได้รับบริการด้าน

คมนาคม สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 

 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อมที่สมดุลและ

ยั่งยืน 

 

ประชาชนได้รับบริการด้วยความ

เป็นธรรม  โปรง่ใส   มีส่วนร่วม

ในการพัฒนาท้องถ่ิน 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์

ค่าเป้าหมาย 

สาธารณสขุ การศกึษา การศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ 

สรา้งความ

เขม้แข็งของ

ชมุชน 

สงัคม

สงเคราะห ์

การรกัษาความ

สงบภายใน 

การเกษตร เคหะและชมุชน บริหารงานทั่วไป การศกึษา 



90 
 

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  องค์การบริหารสว่นตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวดัชัยภมูิ www.kwangjhone.go.th  
 

๒. บัญชีโครงการพฒันา 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
ด้านบริหารงานท่ัวไป 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี ยทุธศาสตร์ท่ี ๓ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเขม้แขง็ 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  ดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
ยทุธศาสตร์ ๒  การพฒันาดา้นเศรษฐกิจพอเพียง (การพฒันาคนและสังคม งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) 

             ๒.๑ แผนงาน บริหารงานทัว่ไป 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และที่มา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่รับผดิชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการจดัจา้งการจดัระบบ

บนัทึกขอ้มูลงานสารบรรณ      

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อเป็นการบนัทึกขอ้มูล และ

จดัเก็บเอกสารแบบระบบ

ออนไลน์เพื่อสะดวกตอ่การใชง้าน

และป้องกนัการสูญหายของ

เอกสาร 

 

เพื่อสะดวกในการคน้หา

และป้องกนัการสูญหาย

ของขอ้มูล 0 0 0 ๗,๐๐๐ 0 

มีมาตรฐานในการปฏิบตัิงาน 

คน้หาเอกสารท่ีเป็นไปใน

รูปแบบเดียวกนั 

เอกสารไม่สูญหายและท าให้สามารถ

คน้หาเอกสารไดง่้ายข้ึน 

ส านกัปลดั 

๒ 
โครงการจดัซ้ือท่ีดินเพื่อก่อสร้าง

อาคารอเนกประสงค์ 

เพื่อจดัช้ือท่ีดินเพื่อจดัท าอาคาร

อเนกประสงค์ 

ท่ีดิน เพื่อก่อสร้างอาคาร

อเนกประสงค ์
0 0 0 ๕๐๐,๐๐๐ 0 

ท่ีดิน เพื่อก่อสร้างอาคาร

อเนกประสงค ์

เพื่อจดัช้ือท่ีดินเพื่อจดัท าอาคาร

อเนกประสงค์ ส านกัปลดั 

๓ 

โครงการอบรมคุณธรรม

จริยธรรม และความโปรงใส

ในการด าเนินงานขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

เพื่อให้คณะผูบ้ริหาร พนกังาน

ส่วนต าบล พนกังานจา้ง 

สมาชิกสภา ฯ และประชาชน

ไดม้ีส่วนร่วมในการต่อตา้น

การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 

โครงการอบรม  

ผูเ้ขา้ร่วมอบรม 

จ านวน  ๑๐๐ คน 
0 0 0 ๒๐,๐๐๐ 0 

ผูเ้ขา้ร่วมอบรม ผูบ้ริหาร 

เจา้หนา้ท่ี ส.อบต. 

 จ านวน  ๑๐๐ คน 

เพื่อให้คณะผูบ้ริหาร พนกังานส่วน

ต าบล พนกังานจา้ง สมาชิกสภา ฯ และ

ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการต่อตา้น

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านกัปลดั 

แบบ ผ.๐๒ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔ 

โครงการอบรมให้ความรู้

กฎหมาย ป.ป.ช.ในการ

ปฏิบติังานทอ้งถิ่น 

เพื่อให้คณะผูบ้ริหาร พนกังาน พนกังาน

จา้ง สมาชิกสภา ฯ เพื่อไดค้วามรู้ความ

เขา้ใจในกฎหมายท่ีปฏิบติังานของ

ทอ้งถิ่น 

จ านวนผูเ้ขา้อบรม 

จ านวน  ๑๐๐ คน 
0 0 0 ๒๐,๐๐๐ 0 

จ านวนผูเ้ขา้อบรม 

จ านวน  ๑๐๐ คน 

เพื่อให้คณะผูบ้ริหาร พนกังาน 

พนกังานจา้ง สมาชิกสภา ฯ 

เพื่อไดค้วามรู้ความเขา้ใจใน

กฎหมายท่ีปฏิบติังานของ

ทอ้งถิ่น 

ส านกัปลดั 

๕ 
โครงการอบรมอาสาสมคัร 

บริบาลทอ้งถิ่น 

เพื่ออบรมผูท่ี้จะปฏิบติัหนา้ท่ีบริบาล

ทอ้งถิ่น 
ตามโครงการท่ีก าหนด 

0 0 0 ๕๐,๐๐๐ 0 
เพื่ออบรมผูท่ี้จะปฏิบติั

หนา้ท่ีบริบาลทอ้งถิ่น 

เพื่อให้มีผูอ้บรมหลกัสูตร

เจา้หนา้ท่ีบริบาลทอ้งถิ่น ส านกัปลดั 

๖ 

โครงการอบรมให้ความรู้

เก่ียวกบั พ.ร.บ.การจดัซ้ือ

จดัจา้งและการบริหารพสัดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เพื่อให้คณะผูบ้ริหาร พนกังาน พนกังาน

จา้ง สมาชิกสภา ฯ เพื่อไดค้วามรู้ความ

เขา้ใจในกฎหมายท่ีปฏิบติังานและการ

จดัซ้ือจดัจา้ง ของทอ้งถิ่น 

จ านวนผูเ้ขา้อบรม 

จ านวน  ๖๐ 
0 0 0 ๒๐,๐๐๐ 0 

จ านวนผูเ้ขา้อบรม 

จ านวน  ๖๐ คน 

เพื่อให้คณะผูบ้ริหาร พนกังาน 

พนกังานจา้ง สมาชิกสภา ฯ 

เพื่อไดค้วามรู้ความเขา้ใจใน

กฎหมายท่ีปฏิบติังานและการ

จดัซ้ือจดัจา้ง ของทอ้งถิ่น 

ส านกัปลดั 

๗ 

โครงการอบรมสร้างกลไก

ในการป้องกนัการทุจริต 

เพื่อพฒันาและเพิ่มความรู้ของผูเ้ขา้รับ

การอบรมในการยกระดบัความโปร่งใส 
คณะผูบ้ริหาร สมาชิก

สภา พนกังานต าบล 

ก านนั ผูใ้หญ่บา้น 

๒๐,๐๐๐ 0 0 0 0 

เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการ

อบรมไดรั้บความรู้ใน

การป้องกนัการทุจริต 

เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการอบรมไดรั้บ

ความรู้ในการป้องกนัการ

ทุจริต 
ส านกัปลดั  

๘ 
โครงการฝึกอบรมให้

ความรู้เก่ียวกบักฎหมาย 

เพื่อพฒันาและเพิ่มความรู้ของผูเ้ขา้รับ

การอบรมเก่ียวกบักฎหมาย 
พนกังาน เจา้หน้าท่ี 

อบต.กวางโจน ๒๐,๐๐๐ 0 0 0 0 

เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการ

อบรมไดรั้บความรู้ใน

ดา้นกฎหมาย 

เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการอบรมไดรั้บ

ความรู้ในดา้นกฎหมาย ส านกัปลดั 

๙ 

โครงการจดัตั้งเวรยามรักษา

ความปลอดภยัในหมู่บา้นและ

สถานท่ีราชการและเฝ้าระวงั

ป้องกนัโรคโควิด 2019 

เพื่อให้พื้นท่ีต าบลกวางโจนปลอดภยัจาก

โรคโควิด 2019 และมีการเฝ้าระวงัตลอด

ทุกช่วงเวลา 

เพื่อให้พื้นท่ีต าบลกวางโจน

ปลอดภยัจากโรคโควิด 2019 

และมีการเฝ้าระวงัตลอดทุก

ช่วงเวลา 

๒๐,๐๐๐ 0 0 0 0 

มีการเฝ้าระวงัและการ

อยูเ่วรยามเพื่อป้องกนั

ความเส่ียง 

เพื่อให้พื้นท่ีต าบลกวางโจน

ปลอดภยัจากโรคโควิด 2019 

และมีการเฝ้าระวงัตลอดทุก

ช่วงเวลา 

ส านกัปลดั 

รวม         - - - 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๔  ยุทธศาสตร์พฒันาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๘  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี   มีประสิทธิภาพ 
 ๕  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและมปีระสิทธภิาพ 

   ๕.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผดิชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ 
โครงการก่อสร้างป้าย
ประชาสัมพนัธ์ ๓ แห่ง 

เพื่อไวใ้นการประชาสัมพนัธ์ของ อบต. ป้าย ๓ แห่ง ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ เพื่อไวใ้นการ
ประชาสัมพนัธ์ของ 
อบต. 

เพื่อไวใ้นการ
ประชาสัมพนัธ์ของ อบต. ส านกัปลดั / กองช่าง 

รวม            

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๐ 

โครงการพฒันาศกัยภาพการ

ท างาน คณะผูริ้หาร สมาชิก

สภาฯ พนกังานส่วนต าบล

และพนกังานจา้งต าบล

กวางโจน 

เพื่อให้คณะผูบ้ริหาร พนกังาน พนกังาน

จา้ง สมาชิกสภา ฯ ไดค้วามรู้เพิ่มเติมใน

การท างาน 

จ านวนผูเ้ขา้อบรม 

๓0๐,๐๐๐ 0 0 ๐ 0 

จ านวนผูเ้ขา้อบรม  เพื่อให้คณะผูบ้ริหาร พนกังาน 

พนกังานจา้ง สมาชิกสภา ฯ ได้

ความรู้เพิ่มเติมในการท างาน ส านกัปลดั 

๑๑ โครงการวนัทอ้งถิ่นไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์วนัทอ้งถิ่นไทยไว ้ จ านวนโครงการ 
๑0,๐๐๐ 0 0 ๐ 0 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์วนั

ทอ้งถิ่นไทยไว ้

เพื่อเป็นการอนุรักษ์วนัทอ้งถิ่น

ไทยไว ้
ส านกัปลดั 

รวม         - - - 

แบบ ผ.๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  ยุทธศาสตร์พฒันาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  ๑  การพฒันาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
๑.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคนและสังคม 

   ๑.๕  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการดบัเพลิงขั้นตน้
และอพยพหนีไฟ 

เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมี
ความเขา้ใจในการปฏิบติัตน
เมื่อเกิดเพลิงไหมใ้นอาคาร
และสามารถใชเ้คร่ืองดบัเพลิง
ได ้สามารถอพยพหนีไฟ
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดค้วามปรอดภยั 

บุคลากร นกัเรียนชั้น
มธัยมในเขตต าบล
กวางโจน 

๓๐,๐๐๐ 0 0 0 0 

บุคลากร นกัเรียน
ชั้นมธัยมในเขต
ต าบลกวางโจน  
จ านวน  ๑๐๐ คน 

เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมี
ความเขา้ใจในการปฏิบติัตน
เมื่อเกิดเพลิงไหมใ้นอาคาร
และสามารถใชเ้คร่ืองดบัเพลิง
ได ้สามารถอพยพหนีไฟ
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดค้วามปรอดภยั 

ส านกัปลดั 

๒ โครงการฝึกอบรมผูช่้วยครู
ฝึกป้องกนัเด็กจมน ้าใน
ชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนสามารถเป็นครู
ฝึกอบรมและป้องเด็กจมน ้า 

ประชาชนในเขต
ต าบลกวางโจน ๕๐,๐๐๐ 0 0 0 0 

ประชาชนจ านวน 
๑๐๐ คน 

เพื่อให้ประชาชนสามารถเป็น
ครูฝึกอบรมและป้องเด็กจมน ้า ส านกัปลดั 

๓ โครงการตรวจสอบอุปกรณ์
ก๊าช แอล พี จีในชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนท่ีใชก้๊าช  แอล พี จี 
ในการประกอบอาหารเฝ้าระวงัการ
เกิดอคัคีภยัได ้

ครัวเรือนในเขต
ต าบลกวางโจน ๑๐,๐๐๐ 0 0 0 0 

ทุกครัวเรือนในเขต
ต าบลกวางโจน 

เพื่อให้ประชาชนท่ีใชก้๊าช  แอล พี จี 
ในการประกอบอาหารเฝ้าระวงัการ
เกิดอคัคีภยัได ้

ส านกัปลดั 

๔ โครงการศูนยช่์วยเหลือ
ประชาชนดา้นสาธารณภยั 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน ประชาชนในเขต
ต าบลกวางโจน 

๑๐๐,๐๐๐ 0 0 0 0 
เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชน 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน 
ส านกัปลดั 

รวม            

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  ยุทธศาสตร์พฒันาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  ๑  การพฒันาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
๑.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคนและสังคม 

   ๑.๕  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการติดตั้งกลอ้งวงจรปิดภายใน
หมู่บา้น หมู่ ๕ 

เพื่อความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน 

หมู่ ๕ บา้นดอน
จ าปา 

๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ 
เพื่อความปลอดภยัของ
ประชาชน 

เพื่อความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน 

กองช่าง 

๒ โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

เพื่อให้ความรู้ในการแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติด 

เยาวชน  ประชาชน
ในต าบลกวางโจน 

๒๐,๐๐๐ 0 0 0 0 
เพื่อให้ความรู้ในการ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด 

ประชาชนและเยาวชนในต าบลได้
ใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

ส านกัปลดั 

๓ โครงการอบรมอาสาสมคัร อปพร. 
ต าบลกวางโจน 

เพื่อเพิ่มศกัยภาพความรู้ให้แก่
เจา้หนา้ท่ี อปพร.และอาสากูชี้พ 

จ านวน ๑ โครงการ 
๒๕๐,๐๐๐ 0 0 0 0 

เพื่อเพิ่มศกัยภาพ
ความรู้ให้แก่เจา้หนา้ท่ี 
อปพร.และอาสากูชี้พ 

เพื่อเพิ่มศกัยภาพความรู้ให้แก่
เจา้หนา้ท่ี อปพร.และอาสากูชี้พ 

ส านกัปลดั 

๔ โครงการอบรมจิตอาสาภยัภิบติั เพื่อเพิ่มศกัยภาพความรู้ให้แก่
เจา้หนา้ท่ีและจิตอาสา 

จ านวน ๑ โครงการ 
๒๕๐,๐๐๐ 0 0 0 0 

เพื่อเพิ่มศกัยภาพ
ความรู้ให้แก่เจา้หนา้ท่ี
และจิตอาสา 

เพื่อเพิ่มศกัยภาพความรู้ให้แก่
เจา้หนา้ท่ีและจิตอาสา 

ส านกัปลดั 

๕ โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยักลุ่มโซนน่ิง ๑๑ 

เพื่อเกิดศกัยภาพในการ
ปฏิบติังานและเกิดประโยชน์
สูงสุด 

จ านวน ๑ โครงการ 
๖,๐๐๐ 0 0 0 0 

เพื่อเกิดศกัยภาพใน
การปฏิบติังานและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

เพื่อเกิดศกัยภาพในการปฏิบติังาน
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

ส านกัปลดั 

๖ โครงการกิจกรรมอบรมอาสาสมคัร
กูชี้พกูภ้ยั 

เพื่อเกิดศกัยภาพในการ
ปฏิบติังานและเกิดประโยชน์
สูงสุด 

จ านวน ๑ โครงการ 
๑๒๐,๐๐๐ 0 0 0 0 

เพื่อเกิดศกัยภาพใน
การปฏิบติังานและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

เพื่อเกิดศกัยภาพในการปฏิบติังาน
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

ส านกัปลดั 

๗ โครงการกิจกรรมวนั อปพร. เพื่อเกิดศกัยภาพในการ
ปฏิบติังานและเกิดประโยชน์
สูงสุด 

จ านวน ๑ โครงการ 
๒๕,๐๐๐ 0 0 0 0 

เพื่อเกิดศกัยภาพใน
การปฏิบติังานและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

เพื่อเกิดศกัยภาพในการปฏิบติังาน
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

ส านกัปลดั 

๘ โครงการฝึกอบรมป้องกนัเด็กจมน ้า เพื่อให้เด็กและ เยาวชนมีความรู้
ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์จมน ้า 

เด็กและเยาวชนใน
ต าบลกวางโจน 

๑๐๐,๐๐๐ 0 0 0 0 
เด็กและเยาวชนใน
ต าบลกวางโจน 

เพื่อให้เด็กและ ประชาชนมีความรู้
ในกรณีท่ีเด็กจมน ้า 

ส านกัปลดั 

แบบ ผ.๐๒ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๙ โครงการสายตรวจชุมชนเพื่อรักษา
ความสงบเรียบร้อย ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด 

เพื่อเกิดศกัยภาพในการ
ปฏิบติังานและเกิดประโยชน์
สูงสุด 

จ านวน ๑ โครงการ 
๑๕,๐๐๐ 0 0 0 0 

เพื่อเกิดศกัยภาพใน
การปฏิบติังานและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

เพื่อเกิดศกัยภาพในการปฏิบติังาน
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

ส านกัปลดั 

๑๐ โครงการเพิ่มศกัยภาพ RTI เพื่อเกิดศกัยภาพในการ
ปฏิบติังานและเกิดประโยชน์
สูงสุด 

จ านวน ๑ โครงการ 
๕๐,๐๐๐ 0 0 0 0 

เพื่อเกิดศกัยภาพใน
การปฏิบติังานและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

เพื่อเกิดศกัยภาพในการปฏิบติังาน
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

ส านกัปลดั 

๑๑ โครงการป้องกนัการบาดเจ็บทาง
ถนน (RTI) กิจกรรมตน้กลา้ RTI 
เพื่อสร้างความปลอดภยั 

เพื่อเกิดศกัยภาพในการ
ปฏิบติังานและเกิดประโยชน์
สูงสุด 

จ านวน ๑ โครงการ 
๕๐,๐๐๐ 0 0 0 0 

เพื่อเกิดศกัยภาพใน
การปฏิบติังานและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

เพื่อเกิดศกัยภาพในการปฏิบติังาน
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

ส านกัปลดั 

๑๒ โครงการป้องกนัการบาดเจ็บทาง
ถนน (RTI) กิจกรรมป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
จุดบริการและด่านชุมชน 

เพื่อเกิดศกัยภาพในการ
ปฏิบติังานและเกิดประโยชน์
สูงสุด 

จ านวน ๑ โครงการ 

๑๒๐,๐๐๐ 0 0 0 0 

เพื่อเกิดศกัยภาพใน
การปฏิบติังานและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

เพื่อเกิดศกัยภาพในการปฏิบติังาน
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

ส านกัปลดั 

๑๓ โครงการป้องกนัการบาดเจ็บทาง
ถนน (RTI) กิจกรรมป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต ์จุดบริการและด่านชุมชน 

เพื่อเกิดศกัยภาพในการ
ปฏิบติังานและเกิดประโยชน์
สูงสุด 

จ านวน ๑ โครงการ 

๑๒๐,๐๐๐ 0 0 0 0 

เพื่อเกิดศกัยภาพใน
การปฏิบติังานและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

เพื่อเกิดศกัยภาพในการปฏิบติังาน
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

ส านกัปลดั 

๑๔ โครงการป้องกนัการบาดเจ็บทาง
ถนน (RTI) กิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพนัธ์การป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนนและลดการ
บาดเจ็บจากอุบติัเหตุ 

เพื่อเกิดศกัยภาพในการ
ปฏิบติังานและเกิดประโยชน์
สูงสุด 

จ านวน ๑ โครงการ 

๑๕,๐๐๐ 0 0 0 0 

เพื่อเกิดศกัยภาพใน
การปฏิบติังานและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

เพื่อเกิดศกัยภาพในการปฏิบติังาน
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

ส านกัปลดั 

๑๕ โครงการฝึกอบรมการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อเกิดศกัยภาพในการปฏิบตังิาน
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

จ านวน ๑ โครงการ 
๔๐,๐๐๐ 0 0 0 0 

เพื่อเกิดศกัยภาพในการ
ปฏิบตัิงานและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

เพื่อเกิดศกัยภาพในการปฏิบติังาน
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

ส านกัปลดั 

รวม            
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ด้านบริการชุมชนและสังคม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  ยุทธศาสตร์พฒันาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  ๑  การพฒันาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
๑.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคนและสังคม 

   ๑.๒  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการจดัซ้ือาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน 

เพื่อส่งเสริมเด็กนกัเรียน
ไดรั้บสารสารอาหารท่ี
เพียงพอ 

จดัหาอาหารเสริม (นม)โรงเรียน 
จ านวน ๗ โรงเรียน ไดแ้ก่ 
๑.ร.ร.ชุมชนบา้นบวัพกัเกวียน 
๒.ร.ร.บา้นหนองกุง 
๓.ร.ร.คุรุราษฎร์วิทยา 
๔.ร.ร.บา้นดอนจ าปา 
๕.ร.ร.บา้นกวางโจนโนนทอง 
๖.ร.ร.บา้นสวนออ้ย 
๗.ร.ร.บา้นหนองปอแดง 

2,055,566 
(งบ อบต.) 0 0 0 0 

จ านวนนกัเรียน เด็กนกัเรียนไดรั้บ
สารอาหารท่ีเพียงพอ 

กองการศึกษาฯ 

2 โครงการจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) 
ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ๖ แห่ง 

เพื่อส่งเสริมเด็กนักเรียนไดรั้บ
สารสารอาหารท่ีเพียงพอ 

จดัหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่
เด็กเลก็ ศพด. ๖  แห่ง  

429,006 
(งบ อบต.) 

0 0 0 0 
จ านวนเด็กเลก็ เด็กเลก็ไดรั้บสารอาหารท่ี

เพียงพอ 
กองการศึกษาฯ 

๓ โครงการอาหารกลางวนันกัเรียน
โรงเรียนในสังกดั สพฐ. ๗ 
โรงเรียน 

เพื่อส่งเสริมเด็กนกัเรียน
ไดรั้บสารสารอาหารท่ี
เพียงพอ 

จดัหาอาหารกลางวนัส าหรับ
นกัเรียน ๗ โรงเรียน ไดแ้ก ่
๑.ร.ร.ชุมชนบา้นบวัพกัเกวียน 
๒.ร.ร.บา้นหนองกุง 
๓.ร.ร.คุรุราษฎร์วิทยา 
๔.ร.ร.บา้นดอนจ าปา 
๕.ร.ร.บา้นกวางโจนโนนทอง 
๖.ร.ร.บา้นสวนออ้ย 
๗.ร.ร.บา้นหนองปอแดง 
 

4,246,200 
(งบ อบต.) 

0 0 0 0 

จ านวนนกัเรียน เด็กนกัเรียนไดรั้บ
สารอาหารท่ีเพียงพอ 

กองการศึกษาฯ 

แบบ ผ.๐๒ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔ โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการ
บริหารสถานศึกษา ศพด. ๖ แห่ง 
(โครงการอาหารกลางวนั ศพด. ๖ 
แห่ง) 

เพื่อส่งเสริมเด็กนักเรียนไดรั้บ
สารสารอาหารท่ีเพียงพอ 

จดัหาอาหารกลางวนัให้แก่เด็ก
เล็ก ศพด. ๖  แห่ง  
 

1,085,595 
(งบ อบต.) 

0 0 0 0 

จ านวนเด็กเล็ก เด็กเล็กใน ศพด.ไดรั้บ
สารอาหารท่ีเพียงพอ 

กองการศึกษาฯ 

๕ โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการ
บริหารสถานศึกษา (โครงการ
จดัซ้ือวสัดุทางการศึกษา ศพด. ๖ 
แห่ง) 

เพื่อเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุทางการ
ศึกษา ส าหรบ ศพด. ๖ แห่ง 

จดัซ้ือวสัดุทางการศึกษา อุปกรณ์
การศึกษา ส่ือการเรียนการสอน
ให้แก่เด็กเล็ก ศพด.  ๖  แห่ง 
 

358,700 
(งบ อบต.) 

0 0 0 0 

จ านวนเด็กเล็ก เด็กเล็กไดรั้บการส่งเสริม
ทางการศึกษา 

กองการศึกษาฯ 

๖ โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าใชจ้่ายใน
การจดัการศึกษาส าหรับ ศพด. ๖
แห่ง) 

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการจดั
การศึกษา ส าหรับ ศพด. (ค่า
เคร่ืองแบบนกัเรียน ค่าหนงัสือ
เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียนและ
ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน) 

ค่าใชจ้่ายในการจดัการศึกษา
ให้แก่เด็กเล็ก ศพด. ๖  แห่ง 
 127,690 

(งบ อบต.) 
0 0 0 0 

จ านวนเด็กเล็ก เด็กเล็กไดรั้บการส่งเสริม
ทางการศึกษา 

กองการศึกษาฯ 

๗ โครงการทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานท่ี 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน 

จดัทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้
ให้แกเ่ด็กเลก็ ศพด. ๖  แห่ง 

80,000 
(งบ อบต.) 

0 0 0 0 
จ านวนเด็กเลก็ เด็กเลก็ไดรั้บการส่งเสริม

ทางการศึกษา 
กองการศึกษาฯ 

๘ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้นกัเรียนไดรั้บความรู้
ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

จดัอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ให้กบันกัเรียน 

50,000 
(งบ อบต.) 

0 0 0 0 
๑ คร้ัง นกัเรียนไดรั้บความรู้ดา้น

คุณธรรม จริยธรรม 
กองการศึกษาฯ 

๙ โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาต ิ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้เด็ก 
เยาวชน และเด็ก ศพด. ๖ แห่ง 

จดักิจกรรมให้เด็ก เยาวชน และ
เด็ก ศพด. ๖ แห่ง ๑๐0,000 

(งบ อบต.) 
0 0 0 0 

๑ คร้ัง เพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้เด็ก 
เยาวชน และเด็ก ศพด. ๖ 
แห่ง 

กองการศึกษาฯ 

๑๐ โครงการจา้งนกัเรียน นกัศึกษา
ท างานช่วงปิดเทอม 

เพื่อสนบัสนุนให้นกัเรียน 
นกัศึกษาฝึกประสบการณ์การ
ท างานและมีรายไดช่้วงปิดเทอม 

นกัเรียน นกัศึกษาในเขตต าบล
กวางโจน 50,000 

(งบ อบต.) 
0 0 0 0 

จ านวนนกัเรียน นกัเรียน นกัศึกษามี
ประสบการณ์ในการท างาน
และมีรายไดช่้วงปิดเทอม 

กองการศึกษาฯ 

๑๑ โครงการแข่งขนักีฬาของเด็กเล็ก 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ทั้ง ๖ แห่ง 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กไดม้ี
กิจกรรมการออกก าลงักาย ให้
ร่างกายสมบูรณ์ แขง็แรง 

จ านวนเด็กเล็ก ศพด. ทั้ง ๖  แห่ง 
10,000 
(งบ อบต.) 

0 0 0 0 

จำนวน  1  ครั้ง เด็กเล็กได้มีการออกกำลัง
กาย ทำให้ร่างกาย
สมบูรณ์ แข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๒ โครงการฝึกซอ้มแผนการป้องกนั
เด็กติดในรถยนต ์

เพื่อป้องกนัการติดในรถยนต์
ของเด็กเล็ก ทั้ง ๖ ศพด. 

เด็กเล็ก ทั้ง ๖ ศพด./ครู/
ผูป้กครอง 

5,000 0 0 0 0 ร้อยละ  ๘0 
เด็กเล็ก ทั้ง ๖ ศพด.ไดรั้บ
ความปลอดภยัจากรถยนต ์

กองการศึกษาฯ 

๑๓ โครงการฝึกซอ้มแผนการ
ป้องกนัเด็กจมน ้า 

เพ่ือป้องกนัการจมน ้าของ
เด็กเลก็ ทั้ง ๖ ศพด. 

เด็กเลก็ ทั้ง ๖ ศพด./ครู/
ผูป้กครอง 5,000 0 0 0 0 ร้อยละ  80 

เด็กเลก็ ทั้ง ๖ ศพด.ไดรั้บ
ความปลอดภยัจากการ
จมน ้า 

กองการศึกษาฯ 

๑๔ โครงการฝึกซอ้มแผนการ
ป้องกนัเด็กถูกไฟฟ้าช็อต 

เพื่อป้องกนัการถูกไฟฟ้า
ช็อตเด็กเลก็ ทั้ง ๖  ศพด. 

เด็กเลก็ ทั้ง ๖ ศพด./ครู/
ผูป้กครอง 5,000 0 0 0 0 ร้อยละ  80 

เด็กเลก็ ทั้ง ๖ ศพด.ไดรั้บ
ความปลอดภยัจากการถูก
ไฟฟ้าช๊อต 

กองการศึกษาฯ 

๑๕ โครงการฝึกซอ้มแผนการ
ป้องกนัไฟไหม ้

เพื่อป้องกนัการเกิดไฟไหม ้
ทั้ง ๖ ศพด. 

เด็กเลก็ ทั้ง ๖ ศพด./ครู/
ผูป้กครอง 5,000 0 0 0 0 ร้อยละ  80 

เด็กเลก็ ทั้ง ๖ ศพด.ไดรั้บ
ความปลอดภยัจากการถูก
ไฟไหม ้

กองการศึกษาฯ 

๑๖ โครงการกิจกรรมตา้นยาเสพติด
ภายในสถานศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการป้องกนัยาเสพ
ติดในสถานศึกษาของต าบล
กวางโจน 

สถานศึกษาในพื้นท่ีต าบล
กวางโจน 60,000 0 0 0 0 จ านวน ๑ คร้ัง 

สถานศึกษาในพื้นท่ีต าบล
กวางโจนปลอดยาเสพติด 

กองการศึกษา ฯ 

๑๗ โครงการวนัวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ในพื้นท่ีต าบลกวางโจนไดรั้บ
ความรู้เก่ียวกบัวิทยาศาสตร์
มากขึ้น 

เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีต าบล
กวางโจน 

40,000 0 0 0 0 จ านวน ๑ คร้ัง 

เด็กและเยาวชนในพื้นท่ี
ต าบลกวางโจนไดรั้บความรู้
เก่ียวกบัวิทยาศาสตร์มากขึ้น 

กองการศึกษา ฯ 

๑๘ โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ
แนวทางจดัท าแผนพฒันาการศึกษา 

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา 
สามารถจดัท าแผนพฒันา
การศึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ครู  ครูผูดู้แลเด็ก และเจา้หนา้ท่ี
กองการศึกษา ฯ   10,000 

(งบ อบต.) 
0 0 0 0 จ านวน  ๑  คร้ัง 

บุคลากรทางการศึกษา 
สามารถจดัท าแผนการ
ศึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

กองการศึกษาฯ 

๑๙ โครงการศึกษาดูงานของบุคลากร
ทางการศึกษา กองการศึกษา ฯ 

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา 
ไดม้ีการแลก เปล่ียนเรียนรู้ใน
การท างาน 

ครู  ครูผูดู้แลเด็ก และเจา้หนา้ท่ี
กองการศึกษา ฯ   100,000 

(งบ อบต.) 
0 0 0 0 จ านวน  ๑  คร้ัง 

บุคลาการทางการศึกษามี
ความรู้ในการท างานเพิ่มขึ้น 

กองการศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๐ โครงการส่งเสริมเด็กดี ฟันดี 
ของ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

เพื่อให้เด็กเลก็มีสุขภาพปาก
และฟันท่ีแขง็แรง 

เด็กเลก็ ศพด.ทั้ง ๖ แห่ง 60,000 
(งบ อบต.) 0 0 0 0 

จ านวน ๑  คร้ัง เด็กเลก็มีสุขภาพปากและ
ฟันท่ีแขง็แรง 

กองการศึกษาฯ 

๒๑ โครงการสวมหมวกนิรภยัร้อย
เปอร์เซนต ์ปลูกฝังการเคารพ
กฎหมาย สร้างระเบียบวินัย 

เพื่อเป็นการสร้างระเบียบ
วินยัในการสวมหมวกนิรภยั 

เด็กเลก็ ศพด.ทั้ง ๖ แห่ง 
๒,000 

(งบ อบต.) 
0 0 0 0 

เพื่อเป็นการสร้าง
ระเบียบวินยัใน
การสวมหมวก
นิรภยั 

ลดการบาดเจ็บหากเกิด
อุบติัเหตุ กองการศึกษาฯ 

๒๒ โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา  ศพด.บา้นบวัพกั
เกวียน 

เพื่อให้เป็นสถานท่ีให้เด็ก
เรียนรู้ดา้นต่าง ๆ 

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
จ านวน  ๑ แห่ง 0 

10,000 0 0 0 

สนามเด็กเล่น 
จ านวน ๑ แห่ง 

มีสถานท่ีให้เด็กเล็กได้
เรียนรู้ดา้นต่าง ๆ กองการศึกษาฯ 

๒๓ โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา  ศพด.บา้นหนองกุง 

เพื่อให้เป็นสถานท่ีให้เด็ก
เรียนรู้ดา้นต่าง ๆ 

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
จ านวน  ๑ แห่ง 

0 
10,000 0 0 0 

สนามเด็กเล่น 
จ านวน ๑ แห่ง 

มีสถานท่ีให้เด็กเล็กได้
เรียนรู้ดา้นต่าง ๆ 

กองการศึกษาฯ 

๒๔ โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา  ศพด.บา้นดอนจ าปา 

เพื่อให้เป็นสถานท่ีให้เด็ก
เรียนรู้ดา้นต่าง ๆ 

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
จ านวน  ๑ แห่ง 

0 
10,000 0 0 0 

สนามเด็กเล่น 
จ านวน ๑ แห่ง 

มีสถานท่ีให้เด็กเล็กได้
เรียนรู้ดา้นต่าง ๆ 

กองการศึกษาฯ 

๒๕ โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา  ศพด.วดัเฝือแฝง 

เพื่อให้เป็นสถานท่ีให้เด็ก
เรียนรู้ดา้นต่าง ๆ 

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
จ านวน  ๑ แห่ง 

0 0 
10,000 0 0 

สนามเด็กเล่น 
จ านวน ๑ แห่ง 

มีสถานท่ีให้เด็กเล็กได้
เรียนรู้ดา้นต่าง ๆ 

กองการศึกษาฯ 

๒๖ โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา  ศพด.วดัเจดีย ์

เพื่อให้เป็นสถานท่ีให้เด็ก
เรียนรู้ดา้นต่าง ๆ 

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
จ านวน  ๑ แห่ง 

0 0 
0 10,000 0 

สนามเด็กเล่น 
จ านวน ๑ แห่ง 

มีสถานท่ีให้เด็กเล็กได้
เรียนรู้ดา้นต่าง ๆ 

กองการศึกษาฯ 

๒๗ โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา  ศพด.วดัราษฎร์
สามคัค ี

เพื่อให้เป็นสถานท่ีให้เด็ก
เรียนรู้ดา้นต่าง ๆ 

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
จ านวน  ๑ แห่ง 0 0 

10,000 0 0 

สนามเด็กเล่น 
จ านวน ๑ แห่ง 

มีสถานท่ีให้เด็กเล็กได้
เรียนรู้ดา้นต่าง ๆ กองการศึกษาฯ 

๒๘ โครงการติดตั้งแผงพลงั งาน
แสงอาทิตย ์(โซล่าร์เซลล)์ ศพด.
บา้นบวัพกัเกวียน 

เพื่อให้มีพลงังานทดแทน ใน
การใชง้าน 

แผงพลงังานแสงอาทิตย ์(โซล่าร์
เซลล)์  จ านวน ๑ แห่ง 0 

๒๕,000 0 0 0 

แผงพลงังาน
แสงอาทิตย ์(โซล่าร์
เซลล)์  ศพด. ๑ แห่ง 

มีพลงังานทดแทนไวใ้ชง้าน 
กองการศึกษาฯ 

๒๙ โครงการติดตั้งแผงพลงั งาน
แสงอาทิตย ์(โซล่าร์เซลล)์ ศพด.
บา้นหนองกุง 

เพื่อให้มีพลงังานทดแทน ใน
การใชง้าน 

แผงพลงังานแสงอาทิตย ์(โซล่าร์
เซลล)์  จ านวน ๑ แห่ง 0 

๒๕,000 0 0 0 

แผงพลงังาน
แสงอาทิตย ์(โซล่าร์
เซลล)์  ศพด. ๑แห่ง 

มีพลงังานทดแทนไวใ้ชง้าน 
กองการศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓๐ โครงการติดตั้งแผงพลงั งาน
แสงอาทิตย ์(โซล่าร์เซลล)์ ศพด.
บา้นดอนจ าปา 

เพื่อให้มีพลงังานทดแทน ใน
การใชง้าน 

แผงพลงังานแสงอาทิตย ์(โซล่าร์
เซลล)์  จ านวน ๑ แห่ง 0 

0 ๒๕,000 0 0 

แผงพลงังาน
แสงอาทิตย ์(โซล่าร์
เซลล)์  ศพด. 1 แห่ง 

มีพลงังานทดแทนไวใ้ชง้าน 
กองการศึกษาฯ 

๓๑ โครงการติดตั้งแผงพลงั งาน
แสงอาทิตย ์(โซล่าร์เซลล)์ ศพด.วดั
เฝือแฝง 

เพื่อให้มีพลงังานทดแทน ใน
การใชง้าน 

แผงพลงังานแสงอาทิตย ์(โซล่าร์
เซลล)์  จ านวน ๑ แห่ง 0 

0 ๒๕,000 0 0 

แผงพลงังาน
แสงอาทิตย ์(โซล่าร์
เซลล)์  ศพด. 1 แห่ง 

มีพลงังานทดแทนไวใ้ชง้าน 
กองการศึกษาฯ 

๓๒ โครงการติดตั้งแผงพลงั งาน
แสงอาทิตย ์(โซล่าร์เซลล)์ ศพด.วดั
เจดีย ์

เพื่อให้มีพลงังานทดแทน ใน
การใชง้าน 

แผงพลงังานแสงอาทิตย ์(โซล่าร์
เซลล)์  จ านวน ๑ แห่ง 0 

0 ๒๕,000 0 0 

แผงพลงังาน
แสงอาทิตย ์(โซล่าร์
เซลล)์  ศพด. 1 แห่ง 

มีพลงังานทดแทนไวใ้ชง้าน 
กองการศึกษาฯ 

๓๓ โครงการติดตั้งแผงพลงั งาน
แสงอาทิตย ์(โซล่าร์เซลล)์ ศพด.วดั
ราษฎร์สามคัค ี

เพื่อให้มีพลงังานทดแทน ใน
การใชง้าน 

แผงพลงังานแสงอาทิตย ์(โซล่าร์
เซลล)์  จ านวน ๑ แห่ง 0 

๒๕,000 0 0 0 

แผงพลงังาน
แสงอาทิตย ์(โซล่าร์
เซลล)์  ศพด. 1 แห่ง 

มีพลงังานทดแทนไวใ้ชง้าน 
กองการศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
ยุทธศาสตร์ ๒  การพฒันาด้านเศรษฐกิจพอเพยีง (การพฒันาคนและสังคม งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) 

             ๒.๕ แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และที่มา 

ตวัช้ีวดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานที่รับผดิชอบ ๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ 
โครงการค่ายภาษาองักฤษน่ารู ้

สู่อาเซียน  

 

เพื่ออุดหนุนจดัท าโครงการฯ 

กิจกรรมของโรงเรียน  

จ านวน ๑ โครงการ 

อุดหนุนงบประมาณในการจดัท า

โครงการฯ 

โรงเรียนชุมชนบา้นบวัพกัเกวียน 
0 0 0 ๘๐,๐๐๐ 0 

เพื่ออุดหนุนจดัท าโครงการฯ กจิกรรม

ของโรงเรียน จ านวน ๑ โครงการ 
เพื่ออุดหนุนงบประมาณใน

การจดัท าโครงการฯ โรงเรียน

ชุมชนบา้นบวัพกัเกวียน 

กองการศึกษาฯ 

๒ 

โครงการค่ายยวุชนเรียนรู ้

การด าเนินชีวิต  

เพื่ออุดหนุนจดัท าโครงการฯ 

กิจกรรมของโรงเรียน จ านวน ๑ 

โครงการ 

อุดหนุนงบประมาณในการจดัท า

โครงการฯ 

โรงเรียนบา้นหนองปอแดง 
0 0 0 ๗๐,๐๐๐ 0 

เพื่ออุดหนุนจดัท าโครงการฯ 

กิจกรรมของโรงเรียน จ านวน ๑ 

โครงการ 

เพื่ออุดหนุนงบประมาณในการ

จดัท าโครงการฯ โรงเรียนบา้น

หนองปอแดง 
กองการศึกษาฯ 

๓ 
โครงการจดัแข่งขนัพฒันาการและ

ทกัษะทางวิชาการ  

เพื่ออุดหนุนจดัท าโครงการฯ 

กิจกรรมของโรงเรียน จ านวน ๑ 

โครงการ 

อุดหนุนงบประมาณในการจดัท า

โครงการฯโรงเรียนบา้นหนองกุง 0 0 0 ๘๐,๐๐๐ 0 

เพื่ออุดหนุนจดัท าโครงการฯ กจิกรรม

ของโรงเรียน จ านวน ๑ โครงการ 
เพื่ออุดหนุนงบประมาณในการ

จดัท าโครงการฯ โรงเรียนบา้น

หนองกุง 

กองการศึกษาฯ 

๔ 

โครงการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม

นกัเรียนและเยาวชนในต าบลกวางโจน

ตามศาสตร์พระราชา 

เพื่ออุดหนุนจดัท าโครงการฯ 

กิจกรรมของโรงเรียน  

จ านวน ๑ โครงการ 

อุดหนุนงบประมาณในการจดัท า

โครงการฯ 

โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา 
0 0 0 ๘๐,๐๐๐ 0 

เพื่ออุดหนุนจดัท าโครงการฯ กจิกรรม

ของโรงเรียน จ านวน ๑ โครงการ 

เพื่ออุดหนุนงบประมาณในการจดัท า

โครงการฯ โรงเรียนครุุราษฎร์วิทยา กองการศึกษาฯ 

๕ 
โครงการร่วมแข่งขนักีฬาภายใน 

ต าบลกวางโจน 

เพื่ออุดหนุนจดัท าโครงการฯ 

กิจกรรมของโรงเรียน  จ  านวน ๑ 

โครงการ 

อุดหนุนงบประมาณในการจดัท า

โครงการฯโรงเรียนบา้นดอนจ าปา 0 0 0 ๗๐,๐๐๐ 0 

เพื่ออุดหนุนจดัท าโครงการฯ กจิกรรม

ของโรงเรียน จ านวน ๑ โครงการ 
เพื่ออุดหนุนงบประมาณในการจดัท า

โครงการฯ โรงเรียนบา้นดอนจ าปา กองการศึกษาฯ 

๖ 
โครงการจดังานส่งเสริมและพฒันาเด็ก

และเยาวชน 

เพื่ออุดหนุนจดัท าโครงการฯ 

กิจกรรมของโรงเรียน  จ  านวน ๑ 

โครงการ 

จดัท าโครงการฯ เพื่อส่งเสริมและ

พฒันาเด็กและเยาวชน 0 0 0 ๑๐๐,๐๐๐ 0 

จดัท าโครงการฯ เพื่อส่งเสริมและ

พฒันาเด็กและเยาวชน 
เพื่ออุดหนุนงบประมาณใน

การจดัท าโครงการฯ กองการศึกษาฯ 

๗ โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อจดัซ้ือวสัดทุางการศึกษา           
ทั้ง ๖ ศูนย ์

จดัซ้ือวสัดุทางการศึกษา 
0 0 0 ๕๐๐,๐๐๐ 0 

เพื่อจดัซ้ือวสัดุทางการศึกษา 
ทั้ง ๖ ศูนย ์

จดัซ้ือวสัดุทางการศึกษา กองการศึกษาฯ 

รวม            
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และที่มา 

ตวัช้ีวดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานที่รับผดิชอบ ๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๘ 

โครงการค่ายภาษาองักฤษน่ารู้ 

สู่อาเซียน โรงเรียนชุมชนบา้นบวั

พกัเกวียน 

 

เพื่ออุดหนุนจดัท าโครงการฯ 

กิจกรรมของโรงเรียน  

จ านวน ๑ โครงการ 

อุดหนุนงบประมาณในการจดัท า

โครงการฯ 

โรงเรียนชุมชนบา้นบวัพกัเกวียน 
๕๐,๐๐0 0 0 ๐ ๐ 

เพื่ออุดหนุนจดัท า

โครงการฯ กิจกรรมของ

โรงเรียน จ านวน ๑ 

โครงการ 

เพื่ออุดหนุนงบประมาณใน

การจดัท าโครงการฯ โรงเรียน

ชุมชนบา้นบวัพกัเกวียน 
กองการศึกษาฯ 

๙ 
โครงการค่ายยวุชนเรียนรู้ 

การด าเนินชีวิต   

เพื่ออุดหนุนจดัท าโครงการฯ 

กิจกรรมของโรงเรียน จ านวน ๑ 

โครงการ 

อุดหนุนงบประมาณในการจดัท า

โครงการฯ 

โรงเรียนบา้นหนองปอแดง 
๕๐,๐๐0 0 0 ๐ ๐ 

เพื่ออุดหนุนจดัท าโครงการฯ 

กิจกรรมของโรงเรียน จ านวน 

๑ โครงการ 

เพื่ออุดหนุนงบประมาณใน

การจดัท าโครงการฯ โรงเรียน

บา้นหนองปอแดง 

กองการศึกษาฯ 

๑๐ 
โครงการจดัแข่งขนัพฒันาการและ

ทกัษะ 

ทางวิชาการ โรงเรียนบา้นหนองกุง 

เพื่ออุดหนุนจดัท าโครงการฯ 

กิจกรรมของโรงเรียน จ านวน ๑ 

โครงการ 

อุดหนุนงบประมาณในการจดัท า

โครงการฯโรงเรียนบา้นหนองกุง ๕๐,๐๐0 0 0 ๐ ๐ 

เพื่ออุดหนุนจดัท าโครงการฯ 

กิจกรรมของโรงเรียน จ านวน 

๑ โครงการ 

เพื่ออุดหนุนงบประมาณใน

การจดัท าโครงการฯ โรงเรียน

บา้นหนองกุง 

กองการศึกษาฯ 

๑๑ 

โครงการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม

นกัเรียนและเยาวชนในต าบลกวาง 

โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา 

เพื่ออุดหนุนจดัท าโครงการฯ 

กิจกรรมของโรงเรียน  

จ านวน ๑ โครงการ 

อุดหนุนงบประมาณในการจดัท า

โครงการฯ 

โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา 
๕๐,๐๐0 0 0 ๐ ๐ 

เพื่ออุดหนุนจดัท า

โครงการฯ กิจกรรมของ

โรงเรียน จ านวน ๑ 

โครงการ 

เพื่ออุดหนุนงบประมาณใน

การจดัท าโครงการฯ โรงเรียน

คุรุราษฎร์วิทยา 
กองการศึกษาฯ 

๑๒ 

โครงการแข่งขนักีฬาเด็กและ

เยาวชนภายในต าบลกวางโจน 

โรงเรียนบา้นหนองกุง 

เพื่ออุดหนุนจดัท าโครงการฯ 

กิจกรรมของโรงเรียน  

จ านวน ๑ โครงการ 

อุดหนุนงบประมาณในการจดัท า

โครงการฯ 

โรงเรียนบา้นหนองกุง 
๕๐,๐๐0 0 0 ๐ ๐ 

เพื่ออุดหนุนจดัท า

โครงการฯ กิจกรรมของ

โรงเรียน จ านวน ๑ 

โครงการ 

เพื่ออุดหนุนงบประมาณใน

การจดัท าโครงการฯ โรงเรียน

บา้นหนองกุง 
กองการศึกษาฯ 

๑๓ 
โครงการพฒันาทกัษะกระบวนการ

เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ (กิจกรรมกีฬาสี

ภายใน) โรงเรียนกวางโจนศึกษา 

เพื่อพฒันาศกัยภาพของนกัเรียน

ในดา้นกีฬาอยา่งต่อเน่ืองเป็น

ระบบ 

นกัเรียนไดรั้บการพฒันาศกัยภาพ

ดา้นกีฬาในระดบัท่ีสูงข้ึน ๕๐,๐๐0 0 0 ๐ ๐ 

นกัเรียนร้อยละ ๘๐ เขา้ร่วม

กิจกรรม 

นกัเรียนมีความเช่ือมัน่ในศกัยภาพ

การเล่นกีฬาของตวัเองสูงขึ้น กองการศึกษาฯ 

๑๔ โครงการจดัซ้ือวสัดุ ครุภณัฑ์
ประกอบการเรียนการสอนดนตรี 
โรงเรียนกวางโจนศึกษา 

เพื่อพฒันาความรู้และฝึกฝน
ทกัษะของนกัเรียนในดา้นดนตรี 

โรงเรียนมีส่ือ ครุภณัฑด์นตรีท่ีใช้ใน
การจดักิจกรรม 0 ๕,๐๐0 0 ๐ ๐ 

นกัเรียนร้อยละ ๘๐ เขา้ร่วม
กิจกรรม 

นกัเรียนมีความเช่ือมัน่ในศกัยภาพ
การเล่นดนตรีของตวัเองสูงขึ้น กองการศึกษาฯ 

รวม            
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  ยุทธศาสตร์พฒันาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  ๑  การพฒันาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

   ๑.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคนและสังคม 
     ๑.๑  แผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ  
 

เพื่อลดปริมาณขยะของชุมชน เตาเผาขยะ ๑ โครงการ 
0 0 ๐ ๔,๘๐๐,๐๐๐ 0 เตาเผาขยะ ๑ โครงการ เพื่อลดปริมาณขยะของชุมชน 

กองช่าง 

๒ โครงการป้องกนัและระงบัโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  

เพื่อป้องกนัโรคติดต่อให้กบั
ประชาชนทั้ง ๑๘ หมู่บา้น 

เพื่อใชจ่้ายในการจดัซ้ือ
อุปกรณ์ป้องกนัโรค   

0 0 ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ เพื่อป้องกนัโรคติดต่อ เพื่อใชจ่้ายในการจดัซ้ืออุปกรณ์
ป้องกนัโรค   

กองสาธารณสุข 

๓ โครงการจา้งเหมาบริการนกั
บริบาลทอ้งถิ่น 

เพื่อดูแลผูสู้งอายท่ีุป่วยติดเตียง ผู้
พิการ 

ต าบลกวางโจน ทั้ง ๑๘ 
หมู่บา้น 

๒๑๖,๐๐๐ 0 0 ๐ ๐ 
ผูสู้งอายท่ีุป่วยติดเตียง ผู้
พิการไดรั้บการดูแล 

ผูสู้งอายท่ีุป่วยติดเตียง ผูพ้ิการ
ไดรั้บการดูแล 

กองสาธารณสุข 

๔ โครงการจดัท าร้ัวรอบขอบชิดบ่อ
ขยะ 

เพื่อป้องการการกระขายของขยะ ร้ัวรอบบ่อขยะ 
๒๕๐,๐๐๐ 0 0 ๐ ๐ 

ขยะไปกระจายไปนอก
พื้นท่ี 

เพื่อป้องการการกระขายของ
ขยะ 

กองสาธารณสุข 

๕ โครงการสร้างถนน คสล ภายใน
บ่อขยะ หมู่ ๑๐ บา้นนาลอ้ม 

เพื่อเป็นการสะดวกในการสัญจร ถนนภายในบ่อขยะ 
๕๕๐,๐๐๐ 0 0 ๐ ๐ 

เพื่อเป็นการสะดวกใน
การสัญจร 

เพื่อเป็นการสะดวกในการ
สัญจร 

กองสาธารณสุข 

๖ โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
ภายในบ่อขยะ 

เป็นการรณรงคใ์ชพ้ลงังาน
แสงอาทิตย ์

เพื่อลดพลงังานไฟฟ้า และเพิ่ม
ความสว่างในบ่อขยะ ๒๐๐,๐๐๐ 0 0 ๐ ๐ 

เพื่อลดพลงังานไฟฟ้า 
และเพิ่มความสว่างในบ่อ
ขยะ 

เพื่อลดพลงังานไฟฟ้า และเพิ่ม
ความสว่างในบ่อขยะ 

กองสาธารณสุข 

๗ โครงการควบคุมและป้องกนั

โรคติดต่อ 

เป็นการป้องกนัโรคติดต่อใน

ต าบลกวางโจน 

พื้นท่ีต าบลกวางโจน ๑๘ 

หมู่บา้น ๕๐,๐๐๐ 0 0 ๐ ๐ 

เป็นการป้องกนั

โรคติดต่อในต าบล

กวางโจน 

เป็นการป้องกนัโรคติดต่อใน

ต าบลกวางโจน กองสาธารณสุข 

๘ โครงการสัตวป์ลอดโรคคน

ปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้ 

เป็นการป้องกนัโรคพิษสุนขับา้

ในต าบลกวางโจน 

พื้นท่ีต าบลกวางโจน ๑๘ 

หมู่บา้น ๑๐๐,๐๐๐ 0 0 ๐ ๐ 

เป็นการป้องกนัโรคพิษ

สุนขับา้ในต าบล

กวางโจน 

เป็นการป้องกนัโรคพิษสุนขับา้

ในต าบลกวางโจน กองสาธารณสุข 

๙ โครงการรณรงคแ์ละแห้ปัญหายา

เสพติด TO BE NUMBER ONE 

เป็นการรณรงคก์ารออกก าลงักาย

และพฒันาคุณภาพชีวิต 

เยาวชน ประชาชนพื้นท่ีต าบล

กวางโจน ๑๘ หมู่บา้น 
๓๖๐,๐๐๐ 0 0 ๐ ๐ 

เป็นการรณรงคก์ารออกก าลงั

กายและพฒันาคุณภาพชีวิต 
เป็นการรณรงคก์ารออกก าลงั

กายและพฒันาคุณภาพชีวิต 
กองสาธารณสุข 

แบบ ผ.๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  ยุทธศาสตร์พฒันาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  ๑  การพฒันาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

   ๑.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคนและสังคม 
     ๑.๑  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๐ โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี
ส าหรับเจา้หนา้ท่ี อบต.กวางโจน 

เพื่อให้เจา้หนา้ท่ี อบต.ไดต้รวจ
สุขภาพประจ าปี 

เจา้หนา้ท่ี อบต. ทุกคน 
๘๐,๐๐๐ 0 0 ๐ ๐ 

เพื่อให้เจา้หนา้ท่ี อบต.ได้
ตรวจสุขภาพประจ าปี 

เพื่อให้เจา้หนา้ท่ี อบต.ไดต้รวจ
สุขภาพประจ าปี 

กองสาธารณสุข 

๑๑ โครงการส่งเสริมให้ความรู้ในการ
คดัแยกขยะ และขยะอินทรีย ์ของ
ประชาชนในต าบลกวางโจน 

เพื่อให้ประชาชนไดรั้บความรู้ใน
การคดัแยกขยะ 

ประชาชนในต าบล
กวางโจน ๓๐,๐๐๐ 0 0 ๐ ๐ 

เพื่อให้ประชาชนไดรั้บ
ความรู้ในการคดัแยกขยะ 

เพื่อให้ประชาชนไดรั้บความรู้
ในการคดัแยกขยะ 

กองสาธารณสุข 

๑๒ โครงการอบรมการให้ความรู้โรค
อุบติัใหม่ อุบติัซ ้า 

เพื่อให้ประชาชนไดรั้บความรู้ใน
เร่ืองอุบติัเหตุต่างๆ 

ประชาชนในต าบล
กวางโจน ๕๐,๐๐๐ 0 0 ๐ ๐ 

เพื่อให้ประชาชนไดรั้บ
ความรู้ในเร่ืองอุบติัเหตุ
ต่างๆ 

เพื่อให้ประชาชนไดรั้บความรู้
ในเร่ืองอุบติัเหตุต่างๆ กองสาธารณสุข 

๑๓ โครงการอบรมให้ความรู้ในการ
ควบคุมโรคและป้องกนัโรค
ระบาด ทั้ง ๑๘ หมู่บา้น 

เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนใน
การป้องกนัโรคระบาด 

ประชาชนในต าบล
กวางโจน ๒๐,๐๐๐ 0 0 ๐ ๐ 

เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนในการป้องกนั
โรคระบาด 

เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนใน
การป้องกนัโรคระบาด กองสาธารณสุข 

๑๔ โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหนา้ท่ีผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ
จากการกระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโควิด (covid ๒๐๑๙) 

เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนใน
การป้องกนัโรคระบาด 

ประชาชนในต าบล
กวางโจน 

๑๐๐,๐๐๐ 0 0 ๐ ๐ 

เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนในการป้องกนั
โรคระบาด 

เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนใน
การป้องกนัโรคระบาด 

กองสาธารณสุข 

๑๕ โครงการระบบการแพทยฉุ์กเฉิน เพื่อให้ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายและมีสขภาพท่ี
แขง็แรง 

จ านวนโครงการ 
๑,๐๐๐,๐๐๐ 0 0 ๐ ๐ 

เพื่อให้ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบายและมี
สุขภาพท่ีแขง็แรง 

เพื่อให้ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายและมีสุขภาพท่ี
แขง็แรง 

กองสาธารณสุข 

๑๖ โครงการสร้างความปลอดทางน ้า
ให้แก่เด็กนกัเรียน ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ 

เพื่อป้องกนัการจมน ้าในเด็ก เด็กนกัเรียนมธัยมศึกษา
ในต าบลกวางโจน ๕๐,๐๐๐ 0 0 ๐ ๐ 

เพื่อป้องกนัการจมน ้าใน
เด็ก 

เพื่อป้องกนัการจมน ้าในเด็ก 
กองสาธารณสุข 

รวม            

แบบ ผ.๐๒ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๗ เงินสมทบโครงการด าเนินงาน
ระบบหลกัประกนัสุขภาพใน
ระดบัทอ้งถิ่นหรือพื้นท่ี 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี จ านวนโครงการ 
๒๐๐,๐๐๐ 0 0 ๐ ๐ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดี 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี 
กองสาธารณสุข 

๑๘ โครงการสร้างความปลอดภยัทาง
น ้าให้แก่นกัเรียน ระดบัชั้น
ประถมศึกษา 

เพื่อป้องกนัการจมน ้าในเด็ก เด็กนกัเรียนมธัยมศึกษา
ในต าบลกวางโจน ๕๐,๐๐๐ 0 0 ๐ ๐ 

เพื่อป้องกนัการจมน ้าใน
เด็ก 

เพื่อป้องกนัการจมน ้าในเด็ก 
กองสาธารณสุข 

๑๙ โครงการพฒันาศกัยภาพทีม
เครือข่ายเฝ้าระวงัป้องกนัเด็ก
จมน ้า 

เพื่อป้องกนัการจมน ้าในเด็ก จ านวนโครงการ 
๕๐,๐๐๐ 0 0 ๐ ๐ 

เพื่อป้องกนัการจมน ้าใน
เด็ก 

เพื่อป้องกนัการจมน ้าในเด็ก 
กองสาธารณสุข 

๒๐ โครงการป่ัน ปลูก เพื่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้
แขง็แรง 

ประชาชนในต ายล
กวางโจน 

๕๐,๐๐๐ 0 0 ๐ ๐ 
เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ร่างกายให้แขง็แรง 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้
แขง็แรง 

กองสาธารณสุข 

๒๑ โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการ
ดูแลสุขภาพกลุ่มผูสู้งอายดุว้ย
การแพทยแ์ผนไทย 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้
แขง็แรง 

ประชาชนในต ายล
กวางโจน ๕๐,๐๐๐ 0 0 ๐ ๐ 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ร่างกายให้แขง็แรง 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้
แขง็แรง กองสาธารณสุข 

๒๒ โครงการหนูนอ้ยจิตสาธารณะ เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีจิตใจท่ีดี เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีจิตใจ
ท่ีดี 

๓๐,๐๐๐ 0 0 ๐ ๐ 
เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีจิตใจ
ท่ีดี 

เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีจิตใจท่ีดี 
กองสาธารณสุข 

๒๓ โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเฝ้า
ระวงัโรคติดต่อในศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กแก่ครูพี่เลี้ยง 

เพื่อป้องกนัโรคติดต่อในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 

เพื่อป้องกนัโรคติดต่อใน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ๕,๐๐๐ 0 0 ๐ ๐ 

เพื่อป้องกนัโรคติดต่อใน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

เพื่อป้องกนัโรคติดต่อในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก กองสาธารณสุข 

๒๔ โครงการ ฒ ฟันดียิม้สวย เพื่อส่งเสริมให้ผูสู้งอายมุีฟันท่ี
แขง็แรง 

ผูสู้งอายใุนต าบล
กวางโจน 

๑๕,๐๐๐ 0 0 ๐ ๐ 
เพื่อส่งเสริมให้ผูสู้งอายมุี
ฟันท่ีแขง็แรง 

เพื่อส่งเสริมให้ผูสู้งอายมุีฟันท่ี
แขง็แรง 

กองสาธารณสุข 

๒๕ โครงการป้องกนัผูสู้งอายพุลดัตก
หกลม้ 

เพื่อป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุใน
ผูสู้งอายุ 

ผูสู้งอายใุนต าบล
กวางโจน 

๓๐,๐๐๐ 0 0 ๐ ๐ 
เพื่อป้องกนัการเกิด
อุบติัเหตุในผูสู้งอายุ 

เพื่อป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุใน
ผูสู้งอายุ 

เพื่อป้องกนัการเกิด
อุบติัเหตุในผูสู้งอายุ 

รวม            
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๖ โครงการพฒันาศกัยภาพบริหาร
จดัการกองทุน 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี จ านวนโครงการ 
๑๓๐,๐๐๐ 0 0 ๐ ๐ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดี 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี 
กองสาธารณสุข 

๒๗ โครงการส ารวจขอ้มูลจ านวนสัตว์
และข้ึนทะเบียนสัตวต์ามโครงการ
สัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนขับา้ ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย ์ดร. สมเด็จพระเจา้
นอ้งนางเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยั
ลกัษณ์ อคัรราชกุมารีกรมพระศรี
กรมพระศรีสวางควฒันวรขตัติย
ราชนารี 

เพื่อป้องการโรคพิษสุนขับา้ใน
คน 

ประชาชนในต าบล
กวางโจน 

๑๐๐,๐๐๐ 0 0 ๐ ๐ 

เพื่อป้องการโรคพิษสุนขั
บา้ในคน 

เพื่อป้องการโรคพิษสุนขับา้ใน
คน 

กองสาธารณสุข 

๒๘ โครงการสัตวป์ลอดโรค คน
ปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้ ตาม
พระปณิธาน ศาสตราจารย ์ดร. 
สมเด็จพระเจา้นอ้งนางเธอเจา้ฟ้า
จุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ อคัรราช
กุมารีกรมพระศรีกรมพระศรี
สวางควฒันวรขตัติยราชนารี 

เพื่อป้องการโรคพิษสุนขับา้ใน
คน 

ประชาชนในต าบล
กวางโจน 

๘๐,๐๐๐ 0 0 ๐ ๐ 

เพื่อป้องการโรคพิษสุนขั
บา้ในคน 

เพื่อป้องการโรคพิษสุนขับา้ใน
คน 

กองสาธารณสุข 

๒๙ โครงการศูนยช่์วยเหลือประชาชน
ดา้นสาธารณภยั 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน ประชาชนในต าบล
กวางโจน 

๑๐๐,๐๐๐ 0 0 ๐ ๐ 
เพื่อช่วยเหลือประชาชน เพื่อช่วยเหลือประชาชน 

กองสาธารณสุข 

๓๐ โครงการจดัซ้ือ เคร่ืองพิมพ์
เลเซอร์ LED ขาวด า  

เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ท างาน 

จ านวน ๑ เคร่ือง 
๒,๖๐๐ 0 0 ๐ ๐ 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการท างาน 

เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ท างาน 

กองสาธารณสุข 

๓๑ จดัซ้ือถงัขยะพลาสติกแบบไม่มี
ลอ้มีฝาปิด ๑๒๐ ลิตร 

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน 

จ านวนถงัขยะ 
๓๐๐,๐๐๐ 0 0 ๐ ๐ 

เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่ประชาชน 

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน 

กองสาธารณสุข 

รวม            
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  ยุทธศาสตร์พฒันาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  ๑  การพฒันาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
๑.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคนและสังคม 

   ๑.๖  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริมอาชีพ กลุ่มทอ

ผา้ กลุ่มท าเฟอร์นิเจอร์ กลุ่มจกัร

สาน กลุ่มปุ๋ย กลุ่มอาชีพแม่บา้น 

และกลุ่มนวดแผนไทยเพื่อ

สุขภาพ 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

ในชุมชนให้มีรายได้

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนในต าบลกวางโจน 

0 0 ๐ ๓๐,๐๐๐ ๐ 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพใน

ชุมชนให้มีรายไดเ้พิ่มข้ึน 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพใน

ชุมชนให้มีรายไดเ้พิ่มข้ึน 

ส านกัปลดั 

๒ โครงการ อบต. กวางโจน 
ตา้นภยัหนาว 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ไดร้ับ
ผลกระทบจากภยัหนาว 

ประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบ
จากภยัหนาว 0 0 ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีไดรั้บ

ผลกระทบจากภยัหนาว 

ประชาชนไดรั้บความ
ช่วยเหลือ กองสาธารณสุขฯ 

๓ โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ประชาชนต าบลกวางโจน 

เพื่อเป็นการสร้างรายได้
เพิ่มขึ้นในกลุ่มชาวบา้น 

กลุ่มสตรี ในต าบลกวางโจน 
0 0 ๒๐,๐๐๐ 0 0 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพใน

ชุมชนให้มีรายไดเ้พิ่มข้ึน 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพใน

ชุมชนให้มีรายไดเ้พิ่มข้ึน 
ส านกัปลดั 

๔ โครงการสนับสนุนต่อยอดการ
ท าไมก้วาดดอกหญา้ของชมรม
ผูสู้งอายใุนต าบลกวางโจน 

เพื่อเป็นการสร้างรายได้
เพิ่มขึ้นในกลุ่มชาวบา้น 

กลุ่มท าไมก้วาดดอกหญา้ ใน
ต าบลกวางโจน 0 0 ๒๐,๐๐๐ 0 0 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพใน

ชุมชนให้มีรายไดเ้พิ่มข้ึน 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพใน

ชุมชนให้มีรายไดเ้พิ่มข้ึน ส านกัปลดั 

๕ โครงการสนับสนุนต่อยอดการ
ท าลูกประคบ ของชมรมผูสู้งอายุ
ในต าบลกวางโจน 

เพื่อเป็นการสร้างรายได้
เพิ่มขึ้นในกลุ่มชาวบา้น 

กลุ่มท าไมก้วาดดอกหญา้ ใน
ต าบลกวางโจน 0 0 ๒๐,๐๐๐ 0 0 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพใน

ชุมชนให้มีรายไดเ้พิ่มข้ึน 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพใน

ชุมชนให้มีรายไดเ้พิ่มข้ึน ส านกัปลดั 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแขง็ 

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑ ด้าน พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   

  ๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
   ๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และท่ีมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุงและพฒันาบ่อ
ขยะ 

เพื่อป้องกนัโรคติดต่อ
ต่างๆ 

ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 0 0 ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด เพื่อป้องกนัโรคติดต่อต่างๆ กองช่าง 

 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๓  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  ๗  การบริหารจัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน 
๔. ยุทธศาสตร์ การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

๔.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 
           

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  ยุทธศาสตร์พฒันาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  ๑  การพฒันาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
๑.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคนและสังคม 

   ๑.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการอบรมจิต
อาสาภยัพิบติั 
 

เพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็ง
ให้กบัจิตอาสาให้มีความรู้
เขา้ใจในการป้องกนัภยัจาก
ภยัพิบตัิต่าง ๆ  

จดัท าโครงการอาสาภยัพิบติั 
ประชาชนในเขตต าบลกวางโจน  
จ านวน   ๓๐๐ คน 

0 0 ๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๐ 

จดัท าโครงการอาสาภยั
พิบติั ประชาชนในเขต
ต าบลกวางโจน  จ านวน   
๓๐๐ คน 

เพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็
ให้กบัจิตอาสาให้มีความรู้
เขา้ใจในการป้องกนัภยัจาก
ภยัพิบติัต่าง ๆ 

ส านกัปลดั 

๒ โครงการขบัเคลื่อน
สภาเด็กและ
เยาวชนต าบล
กวางโจน 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
เด็กกลา้แสดงความ
คิดเห็น 

เด็กและเยาวชนในต าบลกวางโจน 

0 0 ๐ ๓๐,๐๐๐ ๐ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
เด็กกลา้แสดงความ
คิดเห็น 

เด็กและเยาวชนในต าบล
กวางโจนไดรั้บความรู้และ
กลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็น
มากข้ึน 

กองสวสัดิการสังคมฯ 

๓ โครงการพฒันา
ศกัยภาพกลุ่มสตรี
ต าบลกวางโจน 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
กลุ่มสตรีไดรั้บความรู้
ใหม่ๆ 

กลุ่มสตรีในต าบลกวางโจนทั้ง ๑๘ 
หมู่บา้น 0 0 ๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๐ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
กลุ่มสตรีไดรั้บความรู้
ใหม่ๆ 

กลุ่มสตรีในต าบลกวางโจน
ไดเ้รียนรู้งานใหม่ๆ กองสวสัดิการสังคมฯ 

๔ โครงการพฒันา
ศกัยภาพโรงเรียน
ผูสู้งอายุ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
ผูสู้งอายไุดรั้บความรู้
ใหม่ๆ 

กลุ่มผูสู้งอายใุนต าบลกวางโจน 
0 0 ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
กลุ่มผูสู้งอายไุดรั้บ
ความรู้ใหม่ๆ 

กลุ่มผูสู้งอายใุนต าบล
กวางโจนไดเ้รียนรู้งานใหม่ๆ กองสวสัดิการสังคมฯ 

๕ โครงการวนัผูสู้งอายุ
ปูชนียบุคคลต าบล
กวางโจน 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
ความส าคญักบัผูสู้งอายุ 

กลุ่มผูสู้งอายใุนต าบลกวางโจน 
0 0 ๐ ๘๐,๐๐๐ ๐ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
ความส าคญักบัผูสู้งอายุ 

กลุ่มผูสู้งอายใุนต าบล
กวางโจน กองสวสัดิการสังคมฯ 

๖ โครงการส่งเสริม

อาชีพประชาชนทั้ง 

๑๘ หมู่บา้นในต าบล

กวางโจน 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

ในชุมชนให้มีรายได้

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนในต าบลกวางโจน 

0 0 ๐ ๕๐,๐๐๐ ๐ 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพใน

ชุมชนให้มีรายไดเ้พิ่มข้ึน 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพใน

ชุมชนให้มีรายไดเ้พิ่มข้ึน ส านกัปลดั 

แบบ ผ.๐๒ 
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๗ โครงการรณรงคแ์ละ

แกไ้ขปัญหายาเสพ

ติด ๑๘ หมู่บา้น 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 

เยาวชน ประชาชน 

ห่างไกลยาเสพติด 

เด็ก เยาวชน ประชาชน ในต าบล

กวางโจน 0 0 ๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๐ 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 

เยาวชน ประชาชน 

ห่างไกลยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 

ประชาชน ห่างไกลยาเสพติด ส านกัปลดั 

๘ โครงการบา้นอุ่นใจ 

สายใยรักชุมชน 

เพื่อสร้างความอบอุ่น

ภายในครอบครัว 

 
๒๐๐,๐๐๐ 0 ๐ ๐ ๐ 

เพื่อสร้างความอบอุ่น

ภายในครอบครัว 

เพื่อสร้างความอบอุ่นภายใน

ครอบครัว 
กองสวสัดิการและสังคม 

รวม         - - - 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
ยุทธศาสตร์ ๒  การพฒันาด้านเศรษฐกิจพอเพยีง (การพฒันาคนและสังคม งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) 

             ๒.๔ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และที่มา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการจดัท าแผนเวที

ประชาคม ทบทวนเพิ่มเติม 

การจดัท าแผนพฒันา

ทอ้งถ่ิน แผนยทุธศาสตร์

และสนบัสนุนการจดัท า

แผนชุมชน ต าบลกวางโจน 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการจดัท าแผน

และพฒันาชุมชน 

ประชาชนในต าบล

กวางโจน 

๗๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ เพื่อให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการจดัท าแผนและ

พฒันาชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการจดัท าแผนและพฒันา

ชุมชน ส านกัปลดั 

๒ โครงการสร้างจิตส านึก

ปกป้องสถาบนัส าคญัของ

ชาติเพื่อสร้างความ

สมานฉนัท์ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ

รักชาติ 

ประชาชนในต าบล

กวางโจน 

๑๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ เพื่อให้ประชาชนมีความรัก

ชาติ 
เพื่อให้ประชาชนมีความรัก

ชาติ 
ส านกัปลดั 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และที่มา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓ โครงการอบรมการเรียนรู้ 

ศบกต.ต าบล กวางโจน 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนในต าบล

กวางโจน 

๐ ๒๐๐,๐๐

๐ 

๐ ๐ ๐ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้

เพิ่มขึ้น 
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้

เพิ่มขึ้น 
ส านกัปลดั 

๔ โครงการอบรมสร้างกลไก

การป้องกนัการทุจริต 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ประชาชนในต าบล

กวางโจน 

๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ 
ส านกัปลดั 

๕ โครงการอบรมให้ความรู้

เก่ียวกบัการจดัท า

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ประชาชนในต าบล

กวางโจน 

๐ ๔๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ 

ส านกัปลดั 

๖ โครงการพฒันาศกัยภาพ

การท างาน คณะผูบ้ริหาร 

พนกังาน อบต.กวางโจน 

เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการ

ท างานของผูบ้ริหาร และ

พนกังาน อบต.กวางโจน 

คณะผูบ้ริหาร 

พนกังาน อบต.

กวางโจน 

๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการ

ท างานของผูบ้ริหาร และ

พนกังาน อบต.กวางโจน 

เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการท างาน

ของผูบ้ริหาร และพนกังาน 

อบต.กวางโจน 
ส านกัปลดั 

๗ โครงการอบรมพฒันา

คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ

การบริหารกิจการบา้นเมือง

ท่ีดี 

เพื่อเพิ่มความรู้ในการ

ท างาน 

ประชาชนในต าบล

กวางโจน 

๐ ๐ ๖๐,๐๐๐ ๐ ๐ เพื่อเพิ่มความรู้ในการ

ท างาน 

เพื่อเพิ่มความรู้ในการท างาน 

ส านกัปลดั 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  ยุทธศาสตร์พฒันาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  ๑  การพฒันาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
๑.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคนและสังคม 

    ๑.๓  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการสนบัสนุนอุปกรณ์
เคร่ืองออกก าลงักาย 

เพื่อให้เยาวชน ประชาชน
ไดม้ีสุขภาพแขง็แรง 

เยาวชน ประชาชนในต าบล
กวางโจน 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

เยาวชน ประชาชนในต าบล
กวางโจน 

เยาวชน ประชาชนไดม้ีสุขภาพ
แขง็แรง 

ส านกัปลดั 

๒ โครงการสนับสนุน
ประเพณีหมู่บา้น 

เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีทอ้งถิ่น 

ส่งเสริมการจดังานประเพณี
ทอ้งถิ่น 
-ประเพณีวนัออกพรรษา 
-ประเพณีบุญกฐิน 
-ประเพณีเลี้ยงศาลปู่ตา 
-ประเพณีท าบุญหมู่บา้น 
-ประเพณีบุญพระเวท 
-ประเพณีลงแขกเก่ียวขา้ว 
ด านา 
-ประเพณีบุญขา้วจ่ี 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

จ านวนโครงการละ  ๑ คร้ัง ประชาชนไดแ้สดงออกถึงความ
จงรักภกัดีต่อสถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

กองการศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

๓ โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ
แสน บา้นหนองปอแดง หมู่ ๗ 
 
 

เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีทอ้งถิ่น 

ประชาชนต าบลกวางโจน 

๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

จ านวน ๑ คร้ัง เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีทอ้งถิ่น กองการศึกษา ศาสนา

และวฒันธรรม 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔ โครงการประเพณีลอยกระทง 
 
 

เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีทอ้งถิ่น 

ประชาชนต าบลกวางโจน 
๑๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

จ านวน ๑ คร้ัง เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีทอ้งถิ่น 

กองการศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

๕ โครงการพฒันาคุณธรรม 
จริยธรรมตามวิถีพุทธ 

เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีทอ้งถิ่น 

ประชาชนต าบลกวางโจน 
๓๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

จ านวน ๑ คร้ัง เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีทอ้งถิ่น 

กองการศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

๖ โครงการประเพณีบุญเล้ียง
ยอดหว้ย 

เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีทอ้งถิ่น 

ประชาชนต าบลกวางโจน 
๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

จ านวน ๑ คร้ัง เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีทอ้งถิ่น 

กองการศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

๗ โครงการบ าเพญ็กุศลวนัธรรม
สวนะ (วนัพระ) 

เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีทอ้งถิ่น 

ประชาชนต าบลกวางโจน 
๓๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

จ านวน ๑ คร้ัง เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีทอ้งถิ่น 

กองการศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

๘ โครงการส่งเสริมและพฒันา
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีทอ้งถิ่น 

ประชาชนต าบลกวางโจน 
๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

จ านวน ๑ คร้ัง เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีทอ้งถิ่น 

กองการศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

๙ โครงการประเพณีประจ า
หมู่บา้น 

เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีทอ้งถิ่น 

ประชาชนต าบลกวางโจน 
๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

จ านวน ๑ คร้ัง เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีทอ้งถิ่น 

กองการศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

๑๐ โครงการส่งเสริมวฒันธรรม
และของดีต าบลกวางโจน 

เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีทอ้งถิ่น 

ประชาชนต าบลกวางโจน 
๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

จ านวน ๑ คร้ัง เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีทอ้งถิ่น 

กองการศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

๑๑ โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์ 

เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีทอ้งถิ่น 

ประชาชนต าบลกวางโจน 
๑๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

จ านวน ๑ คร้ัง เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีทอ้งถิ่น 

กองการศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

๑๒ โครงการแห่เทียนพรรษา เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีทอ้งถิ่น 

ประชาชนต าบลกวางโจน 
๘๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

จ านวน ๑ คร้ัง เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีทอ้งถิ่น 

กองการศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
ยุทธศาสตร์ ๒  การพฒันาด้านเศรษฐกิจพอเพยีง (การพฒันาคนและสังคม งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) 

             ๒.๔ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และที่มา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการกีฬาตา้นยาเสพติดส่ง
ทา้ยปีใหม่ ในต าบลกวางโจน 

เพื่อให้เยาวชน ประชาชน
ไดม้ีสุขภาพแขง็แรง 

เยาวชน ประชาชนในต าบล
กวางโจน ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 

เยาวชน ประชาชนในต าบล
กวางโจน 

เยาวชน ประชาชนไดม้ีสุขภาพ
แขง็แรง 

ส านกัปลดั , กอง
การศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

๒ โครงการส่งเสริมกีฬาตา้นยา
เสพติด 

เพื่อให้ประชาชน เยาวชน
ไดใ้ชเ้วลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
 

ประชาชนต าบลกวางโจน 

๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

จ านวน ๑ คร้ัง เพื่อให้ประชาชน เยาวชนไดใ้ช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 
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ด้านการเศรษฐกิจ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์พฒันาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  ๖  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงประเทศในประชาคมอาเซียน 
๓.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
  ๓.๒  แผนงานการเศรษฐกิจ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแขง็ 

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑ ด้าน พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   

  ๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
   ๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และท่ีมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างร่องระบายน ้า ซอยบา้น

นายอ านาจ   มัน่ธรรม หมู่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนมีท่อระบายน ้าท่ี

สะดวกและเป็นมาตรฐาน 
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ตามรายละเอียดท่ี อบต.

กวางโจนก าหนด 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการใชน้ ้า 
กองช่าง 

๒ โครงการติดตั้งไฟฟ้าให้แสงสว่างหนา้

โรงเรียนชุมชนบา้นบวัพกัเกวียน หมู่ ๑ 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้าส่องสว่างคลอบ

คลุมพื้นที่เพื่อความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยสิ์นของประชาชน 

 

ตามแบบ อบต.ก าหนด ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

แนวไฟฟ้าสาธารณะ

เพิ่มข้ึนไม่เกิด

อาชญากรรมในพื้นท่ี 

ประชาชนมีความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสิ์นและมีไฟฟ้า

ส่องสว่างในเวลากลางคืน 
กองช่าง 

๓ โครงการขุดร่องระบายน ้าจากอ่างโสกโก – 

ส านกัสงฆบ์วัแกว้  หมู่๑ 

เพื่อให้ประชาชนมีท่อระบายน ้าท่ี

สะดวกและเป็นมาตรฐาน 

ระยะทางประมาณ ๒กิโลเมตร  
๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

ตามรายละเอียดท่ี อบต.

กวางโจนก าหนด 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสบายในการใชน้ ้า 
กองช่าง 

๔ โครงการก่อสร้างร่องระบายน ้าสายบา้นนาง
มยรีุ ฐานวิเศษ – หนา้บา้นนายปรีชา  ฐาน
วิเศษ หมู่ ๑ ระยะทาง ๓๐๐ เมตร 

เพื่อให้ประชาชนมีท่อระบายน ้าท่ี

สะดวกและเป็นมาตรฐาน 
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ตามรายละเอียดท่ี อบต.

กวางโจนก าหนด 

ประชาชนไดร้ับความ

สะดวกสบายในการใชน้ ้า 

กองช่าง 

๕ โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร

ขา้งโรงเรียนชุมชนบา้นบวัพกัเกวียน หมู่ ๑ 

เพื่อใชเ้ป็นท่ีตากพืชผลทางการ

เกษตรของประชาชน 

 
๐ ๐ ๐ ๐ ๒๕๐,๐๐๐ 

ตามรายละเอียดท่ี อบต.

กวางโจนก าหนด 

ประชาชนมีลานตากพืชผล

ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น กองช่าง 

๖ โครงการติดตั้งไฟฟ้าทางเขา้พื้นท่ีการเกษตร

จากบา้นนางสาวภทัรมล ทึกขุนทด    

บา้นโนนทอง  หมู่ ๒   

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้าส่องสว่างคลอบ

คลุมพื้นที่เพื่อความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยสิ์นของประชาชน 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

๐ ๐ ๐ ๐ ๒๕๐,๐๐๐ 

แนวไฟฟ้าสาธารณะ

เพิ่มข้ึนไม่เกิด

อาชญากรรมในพื้นท่ี 

ประชาชนมีความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสิ์นและมีไฟฟ้า

ส่องสว่างในเวลากลางคืน 
กองช่าง 

๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล ซอยบา้นนาง

มณีรัตน์ – บา้นนางล าพูน  วรรณมาตย์ 

บา้นโนนทอง  หมู่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

กวา้ง ๓ เมตร ยาว ๒๒ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และท่ีมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล ซอยบา้น 

นายเกตุ เผ่าฉนวน – บา้นนายรอด วนัโนน

ทอง บา้นโนนทอง  หมู่ ๒  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

กวา้ง ๓ เมตร ยาว ๑๘ เมตร 

๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 
มีเส้นทางคมนาคมที่

เป็นมาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล ซอยบา้น 

นายศกัด์ิดา  ทาลี – บา้นนางดรุณี  สร้อยจรุง  

บา้นโนนทอง  หมู่ ๒   

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

กวา้ง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร 

๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 
มีเส้นทางคมนาคมที่

เป็นมาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๑๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล ซอยบา้นนาง

สมยั  เสือเขียว บา้นโนนทอง  หมู่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

กวา้ง ๓ เมตร ยาว ๑๐ เมตร 

๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 
มีเส้นทางคมนาคมที่

เป็นมาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๑๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล ซอยวดัน ้าออ้ม 

– ถึงบา้นนาย วิญญู  สุริยนั บา้นโนนทอง 

หมู่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

 

๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ 
มีเส้นทางคมนาคมที่

เป็นมาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

๑๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล ซอยบา้นนาย

บญัญติั จนัทร์จิตร บา้นโนนทอง  หมู่ ๒   

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

กวา้ง ๓ เมตร ยาว ๓๐ เมตร 

๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ 
มีเส้นทางคมนาคมที่

เป็นมาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๑๓ โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

ภายในหมู่บา้น (พลงังานแสงอาทิตย)์  

บา้นโนนทอง หมู่ ๒ 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้าส่องสว่างคลอบ

คลุมพื้นที่เพื่อความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยสิ์นของประชาชน 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

๐ ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ 

แนวไฟฟ้าสาธารณะ

เพิ่มข้ึนไม่เกิด

อาชญากรรมในพื้นท่ี 

ประชาชนมีความปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพยสิ์นและมี

ไฟฟ้าส่องสว่างในเวลา

กลางคืน 

กองช่าง 

๑๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล สายกลาง

หมู่บา้นจากบา้นนางอ านวย สวสัด์ิ – บา้น

นายจารุ  อ่อนแพง บา้นโนนทอง หมู่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

๐ ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ 
มีเส้นทางคมนาคมที่

เป็นมาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๑๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล ซอยบา้น 

นายวิจิตร  วรรณมาตย ์– ดอนปู่ตา  

บา้นโนนทอง  หมู่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

๐ ๐ ๐ ๐ 
๒๐๐,

๐๐๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่

เป็นมาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และท่ีมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๖ โครงการก่อสร้างร่องระบายน ้า (ธนาคารน ้า

ใตดิ้น) สายหนา้ อบต. กวางโจน  หมู่ ๑  

เพื่อให้หมู่บา้นมีทางระบายน ้าที่

สะดวกมากขึ้น 

ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 
๒๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

เพื่อให้หมู่บา้นมีทาง

ระบายน ้าที่สะดวกมาก

ขึ้น 

เพื่อให้หมู่บา้นมีทางระบาย

น ้าที่สะดวกมากขึ้น กองช่าง 

๑๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สาย

นามอ จากถนนสาย ๒๐๑ – ภูหยวก หมู่ ๑๒ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าคลอบคลุม

พื้นที่การเกษตร 

ระยะทาง ๕,๐๐๐ เมตร 
๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า

คลอบคลุมพื้นที่

การเกษตร 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าคล

อบคลุมพื้นที่การเกษตร กองช่าง 

๑๘ โครงการก่อสร้างฝายน ้าลน้ล าห้วยหมาตาย 

ช่วงนานางล าดวน หมู่หัวนา  

บา้นโนนทอง  หมู่ ๒       

 กวา้ง ๑๒ เมตร  

๐ ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ 
มีท่ีเก็บน ้าไวใ้ชอุ้ปโภค 

บริโภค 

มีท่ีเก็บน ้าไวใ้ชอุ้ปโภค 

บริโภค 

กองช่าง 

๑๙ โครงการก่อสร้างถนนเขา้สู้พื้นท่ีการเกษตร

สายล าห้วยหมาตาย ซอยนานายฉลาด เผ่า

ฉนวน – นานายจรัส  แกว้มูลมุก  

บา้นโนนทอง  หมู่ ๒   

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

๐ ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่

เป็นมาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร 
กองช่าง 

๒๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล เสริมไหล่ทาง

สายบา้นโนนทอง – บา้นนาลอ้ม บา้นโนน

ทอง  หมู่ ๒   

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

กวา้ง ๑,๐๐๐ เมตร ยาว 

๑๐๐ เมตร ๐ ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ 
มีเส้นทางคมนาคมที่

เป็นมาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๒๑ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก จากบา้น

นายอุทยั – บา้นนางปราณี         

บา้นหนองคร้อ  หมู่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

 

๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
มีเส้นทางคมนาคมที่

เป็นมาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๒๒ โครงการก่อสร้างร่องระบายน ้าจากบา้นนาย

เทอม –บา้นนางสถิต บา้นหนองคร้อ หมู่ ๓   

เพื่อให้ประชาชนมีท่อระบายน ้าท่ี

สะดวกและเป็นมาตรฐาน 
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ตามรายละเอียดท่ี อบต.

กวางโจนก าหนด 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสะบายในการใช้

น ้า 

กองช่าง 



119 
 

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  องค์การบริหารสว่นตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวดัชัยภมูิ www.kwangjhone.go.th  
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และท่ีมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๓ โครงการก่อสร้างร่องระบายน ้า จากบา้นนาย

มว้น – บา้นนางละมยั บา้นหนองคร้อ หมู่ ๓   

 

เพื่อให้ประชาชนมีท่อระบายน ้าท่ี

สะดวกและเป็นมาตรฐาน 
ตามแบบท่ี อบต.

ก าหนด ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ตามรายละเอียดท่ี อบต.

กวางโจนก าหนด 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสะบายในการใช้

น ้า 

กองช่าง 

๒๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล จากบา้นนาง

ส ารอง – โคกหนองแต ้บา้นหนองคร้อ     

หมู่ ๓   

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

 

๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 
มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๒๕ โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

ภายในหมู่บา้น (พลงังานแสงอาทิตย)์ บา้น

หนองคร้อ หมู่ ๓ 

 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้าส่องสว่างคลอบ

คลุมพื้นที่เพื่อความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยสิ์นของประชาชน 

ตามแบบ อบต.

ก าหนด 
๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ 

แนวไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มข้ึน

ไม่เกิดอาชญากรรมในพื้นท่ี 

ประชาชนมีความปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพยสิ์นและมี

ไฟฟ้าส่องสว่างในเวลา

กลางคืน 

กองช่าง 

๒๖ โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

สายดอนปู่ตา – โคกหนองแต ้บา้น

หนองคร้อ หมู่ ๓ 

 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้าส่องสว่างคลอบ

คลุมพื้นที่เพื่อความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยสิ์นของประชาชน 

ตามแบบ อบต.

ก าหนด 
๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ 

แนวไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มข้ึน

ไม่เกิดอาชญากรรมในพื้นท่ี 

ประชาชนมีความปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพยสิ์นและมี

ไฟฟ้าส่องสว่างในเวลา

กลางคืน 

กองช่าง 

๒๗ โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

สายหนองสะเดา – ส่ีแยกเริงทุ่ม บา้น

หนองคร้อ  หมู่ ๓ 

 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้าส่องสว่างคลอบ

คลุมพื้นที่เพื่อความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยสิ์นของประชาชน 

ตามแบบ อบต.

ก าหนด 
๐ ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ 

แนวไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มข้ึน

ไม่เกิดอาชญากรรมในพื้นท่ี 

ประชาชนมีความปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพยสิ์นและมี

ไฟฟ้าส่องสว่างในเวลา

กลางคืน 

กองช่าง 

๒๘ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายวดัราษฎร์ 

– ป่าชา้เก่า  บา้นหนองคร้อ  หมู่ ๓   

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

 

๐ ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ 
มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๒๙ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากนานาย

สุดใจ –นานายค ามูล บา้นหนองคร้อ  หมู่ ๓  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

 

๐ ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ 
มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และท่ีมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓๐ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากนานาย

อุทยั –นานายสถิต  ไหล่ขาม บา้นหนองคร้อ  

หมู่ ๓   

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

ตามแบบ อบต.

ก าหนด ๐ ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ 
มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๓๑ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลทติ์กสายหนา้

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก – บา้นนายสมบูรณ์ เจริญ

บุญ  บา้นกวางโจน  หมู่ ๔   

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

กวา้ง ๔ เมตร ยาว 

๓๐๐ เมตร ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๓๒ โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

พลงังานแสงอาทิตย ์รอบดอนปู่ และจุดเส่ียง

ของหมู่บา้น บา้นกวางโจน  หมู่ ๔   

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้าส่องสว่างคลอบ

คลุมพื้นที่เพื่อความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยสิ์นของประชาชน 

ตามแบบ อบต.

ก าหนด ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
แนวไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มข้ึน

ไม่เกิดอาชญากรรมในพื้นท่ี 

ประชาชนมีความปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพยสิ์น กองช่าง 

๓๓ โครงการก่อสร้างถนนเขา้สู่พื้นท่ีการเกษตร

สายบา้นดอนจ าปา  – บา้นหนองคร้อ หมู่ ๓ 

 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

กวา้ง ๔ เมตร ยาว 

๒๐๐ เมตร ๐ ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ 
มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๓๔ โครงการก่อสร้างถนนเขา้สู่พื้นท่ีการเกษตร

สายบา้นดอนจ าปา – บา้นใหม่เทพประทาน 

หมู่ ๕ บา้นดอนจ าปา 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกข้ึน 

กวา้ง ๔ เมตร ยาว 

๑,๕๐๐ เมตร ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๓๕ โครงการก่อสร้างถนนเขา้สู่พื้นท่ีการเกษตร

สายบา้นดอนจ าปา – บา้นหนองสะเดา  

หมู่  ๑๕  บา้นหนองสะเดา 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

กวา้ง ๔ เมตร ยาว 

๒,๐๐๐ เมตร ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 
มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๓๖ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางทบัคอนกรีต

ภายในหมู่บา้น บา้นดอนจ าปา  หมู่ ๕  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

กวา้ง ๔ เมตร ยาว 

๑,๕๐๐ เมตร ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๓๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้ารอบหมู่บา้น   บา้น

ดอนจ าปาหมู่ ๕  

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ตามแบบ อบต. ก าหนด 
๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 

แนวไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มข้ึน ประชาชนมีความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสิ์นเ กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และท่ีมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓๘ โครงการก่อสร้างร่องระบายน ้าภายใน

หมู่บา้น แบบมีฝาปิด บา้นดอนจ าปา  หมู่ ๕  

เพื่อให้ประชาชนมีท่อระบายน ้าท่ี

สะดวกและเป็นมาตรฐาน 
ความยาว ๑,๒๐๐ 

เมตร ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ 
ตามรายละเอียดท่ี อบต.

กวางโจนก าหนด 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสะบายในการใช้

น ้า 

กองช่าง 

๓๙ โครงการซ่อมแซมปรับปรุงท่อระบายน ้า

ภายในหมู่บา้น บา้นดอนจ าปา  หมู่ ๕   

เพื่อให้ประชาชนมีท่อระบายน ้าท่ี

สะดวกและเป็นมาตรฐาน 
ความยาว ๓๐๐ เมตร 

๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ 
ตามรายละเอียดท่ี อบต.

กวางโจนก าหนด 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสะบายในการใช้

น ้า 

กองช่าง 

๔๐ โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตยภ์ายในหมู่บา้น บา้นดอนจ าปา 

หมู่ ๕ 

 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้าส่องสว่างคลอบ

คลุมพื้นที่เพื่อความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยสิ์นของประชาชน 

ตามแบบ อบต.

ก าหนด 
๐ ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ 

แนวไฟฟ้าสาธารณะ

เพิ่มข้ึนไม่เกิด

อาชญากรรมในพื้นท่ี 

ประชาชนมีความปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพยสิ์นและมี

ไฟฟ้าส่องสว่างในเวลา

กลางคืน 

กองช่าง 

๔๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล สายบา้นแม่

ชวน ค าภูเขียว บา้นดอนจ าปา  หมู่ ๕  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม

ที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน 
กวา้ง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ 

เมตร 
๐ ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร 
กองช่าง 

๔๒ โครงการก่อสร้างถนนเขา้สู่พื้นท่ีการเกษตร

โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอดั สายบา้น

ดอนจ าปา หมู่ ๕ – บา้นใหม่เทพประทาน  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

กวา้ง ๔ เมตร ยาว 

๑,๕๐๐ เมตร ๐ ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ 
มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๔๓ โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าในหมู่บา้น 

บา้นหนองกุง ซอยบา้นนางอนัญ พรจวง ถึง

บา้นนางตืด นิลบรรพต   

บา้นหนองกุง หมู่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีท่อระบายน ้าท่ี

สะดวกและเป็นมาตรฐาน 

กวา้ง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ 

เมตร พร้อมบ่อพกัและ

ฝาปิด ตามแบบที่ อบต 

ก าหนด 

๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

ตามรายละเอียดท่ี อบต.

กวางโจนก าหนด 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกสะบายในการใช้

น ้า 

กองช่าง 

๔๔ โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าภายใน

หมู่บา้น ซอยบา้นนางไม เชิดสกุล 

บา้นหนองกุง  หมู่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีท่อระบายน ้าท่ี

สะดวกและเป็นมาตรฐาน 

กวา้ง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ 

เมตร พร้อมบ่อพกัและ

ฝาปิด  
๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

ตามรายละเอียดท่ี อบต.

กวางโจนก าหนด 

ประชาชนไดร้ับความ

สะดวกสะบายในการใชน้ ้า 

กองช่าง 

๔๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล สายหลงั

โรงเรียนกวางโจนศึกษาและถนนสาย ๒๐๑ 

บา้นหนองกุง หมู่ ๖   

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

กวา้ง ๕ เมตร ยาว 

๒,๐๐๐ เมตร ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และท่ีมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองโจด 

– ธาตุทอง  บา้นหนองกุง  หมู่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

บา้นหนองกุง ม.๖ – 

บา้นนองบวัค า ม.๘ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๔๗ โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตยภ์ายในหมู่บา้น (จุดเส่ียง)  

บา้นหนองกุง หมู่ ๖ 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้าส่องสว่างคลอบ

คลุมพื้นที่เพื่อความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยสิ์นของประชาชน 

ตามแบบ อบต.

ก าหนด ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

แนวไฟฟ้าสาธารณะ

เพิ่มข้ึนไม่เกิด

อาชญากรรมในพื้นท่ี 

ประชาชนมีความปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพยสิ์นและมี

ไฟฟ้าส่องสว่างในเวลา

กลางคืน 

กองช่าง 

๔๘ โครงการก่อสร้างถนนเช่ือมระหว่างต าบล

สายบา้นหนองกุงเก่า หมู่ ๖ – บา้นหนองกุง

ใหม่ ต าบลธาตุทอง  บา้นหนองกุง 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

กวา้ง ๖ เมตร ยาว 

๔,๐๐๐ เมตร ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๔๙ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารงานป้องกนั เพื่อปรับปรุงต่อเติมอาคาร ตามแบบ 

อบต ก าหนด 

เพื่อปรับปรุงต่อเติม

อาคาร ตามแบบ อบต 

ก าหนด 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
เพื่อปรับปรุงต่อเติมอาคาร 

ตามแบบ อบต ก าหนด 
เพื่อปรับปรุงต่อเติมอาคาร 

ตามแบบ อบต ก าหนด กองช่าง 

๕๐ โครงการก่อสร้างห้องน ้างานป้องกนั เพื่อไวบ้ริการประชาชนท่ีมา

ติดต่อราชการ 

ห้องน ้างานป้องกนั 
๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 

เพื่อไวบ้ริการประชาชน

ท่ีมาติดต่อราชการ 

เพื่อไวบ้ริการประชาชน

ท่ีมาติดต่อราชการ 
กองช่าง 

๕๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล สายบา้นนาง

สุน บุญเทียม – บา้นนางนิยม นอ้ยศรี บา้น

หนองปอแดง หมู่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

กวา้ง ๒.๕ เมตร ยาว  

๑๖๐ เมตร ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๕๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล สายบา้นนาย

ชาตรี – บา้นนางนารี  ผลมาตย ์บา้นหนอง

ปอแดง หมู่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

กวา้ง ๒.๕ เมตร ยาว  

๑๒๐ เมตร ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๕๓ โครงการติดตั้งกลอ้งวงจรปิดภายในหมู่บา้น 

บา้นโนนตุ่น  หมู่ ๘  

เพื่อความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพยสิ์นของประชาชน 

ภายในหมู่บา้น หมู่ ๘ 

๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

เพื่อความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยสิ์นของ

ประชาชน 

เพื่อความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสิ์นของ

ประชาชน 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และท่ีมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕๔ โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตยภ์ายในหมู่บา้น  บา้นโนนตุ่น หมู่ 

๘ 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้าส่องสว่างคลอบ

คลุมพื้นที่เพื่อความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยสิ์นของประชาชน 

ตามแบบ อบต.

ก าหนด ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

แนวไฟฟ้าสาธารณะ

เพิ่มข้ึนไม่เกิด

อาชญากรรมในพื้นท่ี 

ประชาชนมีความปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพยสิ์นและมี

ไฟฟ้าส่องสว่างในเวลา

กลางคืน 

กองช่าง 

๕๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล สายบา้นโนน

ตุ่น – ป่าชา้   บา้นโนนตุ่น  หมู่ท่ี ๘  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม

ที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน 
ตามแบบ อบต.

ก าหนด 
๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร 
กองช่าง 

๕๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล สายหนองอึ่ง 

เส้นนานางส ารวย  บา้นโนนตุ่น หมู่ ๘  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม

ที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน 
กวา้ง ๔ เมตร ยาว 

๘๐๐ เมตร 
๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร 
กองช่าง 

๕๗ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์สาย บา้น

นายสุเทน ฐานะ บา้นโนนตุ่น  หมู่ ๘   

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

กวา้ง ๔ เมตร ยาว 

๑๕๐ เมตร ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๕๘ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทบั คสล สาย

ศาลาประชาคม – ฝายโศกกวา้ง บา้นโนนตุ่น

หมู่๘ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

กวา้ง ๔ เมตร ยาว 

๔๐๐ เมตร ๐ ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๕๙ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทบั คสล สาย

บา้นนางบงั – บา้นนางกง บา้นโนนตุ่น  หมู่ 

๘   

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

กวา้ง ๔ เมตร ยาว 

๒๐๐ เมตร ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๖๐ โครงการก่อสร้างร่องระบายน ้า บา้นสวน

ออ้ย หมู่ ๙ 

เพื่อให้หมู่บา้นมีทางระบายน ้าท่ี

สะดวกมากข้ึน 

ยาว ๑๐๐ เมตร 
๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

เพื่อให้หมู่บา้นมีทาง

ระบายน ้าท่ีสะดวกขึ้น 

เพื่อให้หมู่บา้นมีทาง

ระบายน ้าท่ีสะดวกขึ้น 
กองช่าง 

๖๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล สายบา้นนาย

สนอง – บา้นนายจอมพล บา้นสวนออ้ย หมู่ 

๙ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

กวา้ง ๓ เมตร ยาว 

๓๐๐ เมตร ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และท่ีมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๖๒ โครงการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าเขา้สู่พื้นท่ี

การเกษตร บา้นสวนออ้ย  หมู่ ๙   

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้าส่องสว่างคลอบ

คลุมพื้นที่เพื่อความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยสิ์นของประชาชน 

ตามแบบ อบต.

ก าหนด ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 

แนวไฟฟ้าสาธารณะ

เพิ่มข้ึนไม่เกิด

อาชญากรรมในพื้นท่ี 

ประชาชนมีความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสิ์นและมีไฟฟ้า

ส่องสว่างในเวลากลางคืน 
กองช่าง 

๖๓ โครงการเจาะบ่อบาดาลพลงังานแสงอาทิตย์

ในเขต อบต.กวางโจน 

เพื่อให้ประชาชนมีท่ีกกัเก็บน ้า

เพิ่มมากข้ึน 
ตามแบบ อบต.

ก าหนด 
๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

เพื่อให้ประชาชนมีท่ีกกั

เก็บน ้าเพิ่มมากข้ึน 

เพื่อให้ประชาชนมีท่ีกกั

เก็บน ้าเพิ่มมากข้ึน 
กองช่าง 

๖๔ โครงการขุดบ่อบ าบดัน ้าเสีย วดัศรีบุญเรือง

บา้นสวนออ้ย  หมู่ ๙   

เพื่อให้วดัมีบ่อน ้าส าหรับบ าบดั

น ้าเสีย 

ตามแบบ อบต.

ก าหนด 
๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

เพื่อให้วดัมีบ่อน ้าส าหรับ

บ าบดัน ้าเสีย 

เพื่อให้วดัมีบ่อน ้าส าหรับ

บ าบดัน ้าเสีย 
กองช่าง 

๖๕ โครงการซ่อมแซมประปา บาดาลหมู่บา้น 

บา้นสวนออ้ย  หมู่ ๙   

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าท่ีสะอาด

และเป็นมาตรฐาน 

ตามแบบ อบต.

ก าหนด 
๐ ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐  

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าท่ี

สะอาดและเป็นมาตรฐาน 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าท่ี

สะอาดและเป็นมาตรฐาน 
กองช่าง 

๖๖ โครงการวางท่อประปาภายในหมู่บา้น บา้น

สวนออ้ย หมู่ ๙ 

เพื่อให้หมู่บา้นมีทางระบายน ้าท่ี

สะดวกมากข้ึน 

ยาว ๑๐๐๐ เมตร 
๐ ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐  

เพื่อให้หมู่บา้นมีทาง

ระบายน ้าท่ีสะดวกมากข้ึน 

เพื่อให้หมู่บา้นมีทางระบาย

น ้าที่สะดวกมากขึ้น กองช่าง 

๖๗ โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายใน

หมู่บา้น บา้นสวนออ้ย  หมู่ ๙  

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้าส่องสว่างคลอบ

คลุมพื้นที่เพื่อความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยสิ์นของประชาชน 

จ านวน ๘ จุด 

๐ ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐  
แนวไฟฟ้าสาธารณะ

เพิ่มข้ึนไม่เกิด

อาชญากรรมในพื้นท่ี 

ประชาชนมีความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสิ์นและมีไฟฟ้า

ส่องสว่างในเวลากลางคืน 
กองช่าง 

๖๘ โครงการติดตั้งกลอ้งวงจรปิดภายในหมู่บา้น 

บา้นสวนออ้ย  หมู่ ๙   

เพื่อความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพยสิ์นของประชาชน 

จ านวน ๖ จุด 
๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 

เพื่อความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยสิ์นของประชาชน 

เพื่อความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยสิ์นของประชาชน 
กองช่าง 

๖๙ โครงการก่อสร้างลานกีฬาตา้นยาเสพติด  

บา้นสวนออ้ย  หมู่ ๙  

เพื่อให้เยาวชน ประชาชนมีพื้นท่ี

ออกก าลงักาย 

ตามแบบ อบต.

ก าหนด 
๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

เพื่อให้เยาวชน ประชาชน

มีพื้นท่ีออกก าลงักาย 

เพื่อให้เยาวชน ประชาชน

มีพื้นท่ีออกก าลงักาย 
กองช่าง 

๗๐ โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวภายใน

หมู่บา้น บา้นสวนออ้ย  หมู่ ๙  

เพื่อให้ประชาชนไดรั้บข่าวสาร หอกระจายข่าวภายใน

หมู่บา้น หมู่ ๙ 
๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

เพื่อให้ประชาชนไดรั้บ

ข่าวสาร 

เพื่อให้ประชาชนไดรั้บ

ข่าวสาร 
กองช่าง 

๗๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล จากบา้นนาลอ้ม 

– บา้นสวนออ้ย  หมู่ ๑๐  บา้นนาลอ้ม 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกมากข้ึน 

กวา้ง ๖ เมตร ยาว 

๒,๐๐๐ เมตร 
๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร 
กองช่าง 

๗๒ โครงการถมดินเสริมไหล่ทางจากสามแยกท่ี

นานายกงตา  ชาญภูเขียว หมู่ ๑๐  

เพื่อป้องกนัการทรุดตวัของถนน ตามแบบที่ อบต ก าหนด 

๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร 

 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และท่ีมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗๓ โครงการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง

จากบา้นนาลอ้ม – บา้นสวนออ้ย หมู่ ๑๐ 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้าส่องสว่างคลอบ

คลุมพื้นที่เพื่อความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยสิ์นของประชาชน 

ตามแบบ อบต.

ก าหนด ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 

แนวไฟฟ้าสาธารณะ

เพิ่มข้ึนไม่เกิด

อาชญากรรมในพื้นท่ี 

ประชาชนมีความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสิ์นและมีไฟฟ้า

ส่องสว่างในเวลากลางคืน 
กองช่าง 

๗๔ โครงการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ

การเกษตรจากบา้นนาลอ้ม – บ่อขยะต าบล

กวางโจน บา้นนาลอ้ม หมู่ ๑๐   

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้าส่องสว่างคลอบ

คลุมพื้นที่เพื่อความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยสิ์นของประชาชน 

ตามแบบ อบต.

ก าหนด ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 

แนวไฟฟ้าสาธารณะ

เพิ่มข้ึนไม่เกิด

อาชญากรรมในพื้นท่ี 

ประชาชนมีความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสิ์นและมีไฟฟ้า

ส่องสว่างในเวลากลางคืน 
กองช่าง 

๗๕ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเช่ือมต่อบา้น

ทองส าราญ – บา้นนาลอ้ม  หมู่ ๑๐  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม

ที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน 
ตามแบบ อบต.

ก าหนด 
๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร 
กองช่าง 

๗๖ โครงการก่อสร้างร่องระบายน ้าจากบา้นนาย

ฉลอง –บา้นนายใจเพชร จอกนาค  บา้นนา

ลอ้ม  หมู่ ๑๐  

เพื่อให้หมู่บา้นมีทางระบายน ้าท่ี

สะดวกมากข้ึน 

ตามแบบ อบต.

ก าหนด ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

เพื่อให้หมู่บา้นมีทาง

ระบายน ้าท่ีสะดวกมากข้ึน 

เพื่อให้หมู่บา้นมีทางระบาย

น ้าที่สะดวกมากขึ้น กองช่าง 

๗๗ โครงการก่อสร้างร่องระบายน ้ารอบหมู่บา้น

จากจุดคุม้ผาสวรรค์จากบา้นนางหนูอา้ย – 

บา้นนางสุภาพ เคลือผกัปัง หมู่ ๑๑ 

เพื่อให้หมู่บา้นมีทางระบายน ้าท่ี

สะดวกมากข้ึน 

ระยะทาง ๖๐๐ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

เพื่อให้หมู่บา้นมีทาง

ระบายน ้าท่ีสะดวกมากข้ึน 

เพื่อให้หมู่บา้นมีทางระบาย

น ้าที่สะดวกมากขึ้น กองช่าง 

๗๘ โครงการก่อสร้างร่องระบายน ้ารอบหมู่บา้น

จากจุดบา้นอาจารยส์ว่าง หมู่ ๑๑ 

เพื่อให้หมู่บา้นมีทางระบายน ้าท่ี

สะดวกมากข้ึน 

ระยะทาง ๑๐๐ เมตร 
๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

เพื่อให้หมู่บา้นมีทาง

ระบายน ้าท่ีสะดวกมากข้ึน 

เพื่อให้หมู่บา้นมีทางระบาย

น ้าที่สะดวกมากขึ้น กองช่าง 

๗๙ โครงการก่อสร้างร่องระบายน ้ารอบหมู่บา้น

จากจุดคุม้สังคมนิยมจากส่ีแยก – บา้นนางค า

พนัธ์  ฤาชา  หมู่ ๑๑  

เพื่อให้หมู่บา้นมีทางระบายน ้าท่ี

สะดวกมากข้ึน 

ระยะทาง ๓๐๐ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

เพื่อให้หมู่บา้นมีทาง

ระบายน ้าท่ีสะดวกมากข้ึน 

เพื่อให้หมู่บา้นมีทางระบาย

น ้าที่สะดวกมากขึ้น กองช่าง 

๘๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล จากท่ีนานางพชั

รา ไกรลาศ – นานายด ารง พงศส์ถาพร     

บา้นนาลอ้ม  หมู่ ๑๐   

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

กวา้ง ๔ เมตร ยาว 

๒๐๐ เมตร ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๘๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล จากจุดบา้นนาย

อนนัต ์เหงา้กอก – หนองจ่านูน หมู่ ๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

ระยะทาง ๖๐๐ เมตร 

๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และท่ีมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๘๒ โครงการเทหินคลุก เส้นทางจากนาแม่สุ

มาลย ์ ยงเพชร – บา้นแม่เครือวลัย ์ พงษศิ์ลา 

หมู่ ๑๑    

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

ระยะทาง ๑.๕กิโล 

เมตร ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๘๓ โครงการเทหินคลุก เส้นทางจากฝ่ายประชา

อาสาจุดนาแม่คูณ ขานภูเขียว – นาพ่อกอง

หลา  ประสานเช้ือ หมู่ ๑๑  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

ระยะทาง ๑๐๐๐ เมตร 

๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๘๔ โครงการเทหินคลุก เส้นทางจากจุดหนองจ่า

นูน นานายหมื่น พงษศิ์ลา – นานายสงวน 

อาสาสู ้หมู่ ๑๑  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

ตามแบบท่ี อบต 

ก าหนด ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๘๕ โครงการก่อสร้างร่องระบายน ้ารอบหมู่บา้น

จากจุดคุม้สังคมนิยม ซอยบา้นนายสมเพชร  

- ล าห้วยหมาตาย หมู่ ๑๑  

เพื่อให้หมู่บา้นมีทางระบายน ้าท่ี

สะดวกมากข้ึน 

ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

เพื่อให้หมู่บา้นมีทาง

ระบายน ้าท่ีสะดวกมากข้ึน 

เพื่อให้หมู่บา้นมีทางระบาย

น ้าที่สะดวกมากขึ้น กองช่าง 

๘๖ โครงการก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างดว้ย

พลงังานแสงอาทิตยร์อบหมู่บา้นสายหนอง

อีตั้น หมู่ ๑๑ 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้าส่องสว่างคลอบ

คลุมพื้นที่เพื่อความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยสิ์นของประชาชน 

ตามแบบ อบต.

ก าหนด ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ 

แนวไฟฟ้าสาธารณะ

เพิ่มข้ึนไม่เกิด

อาชญากรรมในพื้นท่ี 

ประชาชนมีความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสิ์นและมีไฟฟ้า

ส่องสว่างในเวลากลางคืน 
กองช่าง 

๘๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นท่ีการเกษตร

เส้นวดัศูนยป์ฏิบติัธรรม – หนองจ่านูน     

หมู่ ๑๑ 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้าส่องสว่างคลอบ

คลุมพื้นที่เพื่อความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยสิ์นของประชาชน 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ 

เมตร ๐ ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐  
แนวไฟฟ้าสาธารณะ

เพิ่มข้ึนไม่เกิด

อาชญากรรมในพื้นท่ี 

ประชาชนมีความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสิ์นและมีไฟฟ้า

ส่องสว่างในเวลากลางคืน 
กองช่าง 

๘๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล สายศูนยป์ฏิบติั

ธรรมวดับวับาน บา้นบวัพกัเกวียน หมู่ ๑๒  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

กวา้ง ๔ เมตร ยาว 

๑,๐๐๐ เมตร ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๘๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล  สายบา้นนายชู 

ทองชยัภูมิ บา้นบวัพกัเกวียน หมู่ ๑๒    

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

กวา้ง ๔ เมตร ยาว 

๑,๐๐๐ เมตร ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และท่ีมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๙๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล  รอบหนองสิม 

บา้นบวัพกัเกวียน  หมู่ ๑๒   

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

กวา้ง ๓  เมตร ยาว 

๒,๐๐๐ เมตร ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๙๑ โครงการก่อสร้างถนนเขา้สู่พื้นท่ีการเกษตร

สายศูนยป์ฏิบติัธรรม – หนองจ่านูน บา้นบวั

พกัเกวียนหมู่ ๑๒ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

กวา้ง ๔  เมตร ยาว 

๑๕,๐๐๐ เมตร ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๙๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรรอบ

หนองสิม  บา้นบวัพกัเกวียน หมู่ ๑๒   

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้าส่องสว่างคลอบ

คลุมพื้นที่เพื่อความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยสิ์นของประชาชน 

ตามแบบท่ี อบต 

ก าหนด ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 

แนวไฟฟ้าสาธารณะ

เพิ่มข้ึนไม่เกิด

อาชญากรรมในพื้นท่ี 

ประชาชนมีความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสิ์นและมีไฟฟ้า

ส่องสว่างในเวลากลางคืน 
กองช่าง 

๙๓ โครงการก่อสร้างถนนเช่ือมต่อสายนามอ – 

สายนางาม บา้นบวัพกัเกวียน หมู่ ๑๒   

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

ตามแบบท่ี อบต 

ก าหนด ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๙๔ โครงการก่อสร้างถนนเช่ือมต่อบา้นบวัพกั

เกวียน – บา้นนาลอ้ม หมู่ ๑๒ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

กวา้ง ๔ เมตร ยาว 

๑,๕๐๐ เมตร ๒๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๙๕ โครงการก่อสร้างถนนเช่ือมต่อสายนามอ – 

หนองกุง บา้นบวัพกัเกวียน หมู่ ๑๒  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

 

๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๙๖ โครงการก่อสร้างถนนเขา้สู่พื้นท่ีการเกษตร 

สายหนองฟอก – หนองจ่านูน บา้นบวัพกั

เกวียน หมู่ ๑๒   

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

ระยะทาง กวา้ง ๔ 

เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 

เพื่อให้ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคมที่

สะดวกและเป็นมาตรฐาน 

เพื่อให้ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคมที่

สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

๙๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล ซอยบา้นนาง

ทองส่าน – นานายอุดม  บุตะเขียว บา้น

หนองกุง หมู่ ๑๓ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

กวา้ง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ 

เมตร ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และท่ีมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๙๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล หนา้ลานตาก 

บา้นหนองกุง หมู่ ๑๓   

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

กวา้ง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ 

เมตร ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่

เป็นมาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๙๙ โครงการวางท่อระบายน ้าจากนานายกมล 

ไสยาสน์ – ล าห้วยหมาตาย บา้นหนองกุง 

หมู่ ๑๓   

เพื่อให้หมู่บา้นมีทางระบายน ้าท่ี

สะดวกมากข้ึน 

กวา้ง ๖๐ เมตร ยาว 

๑๐๐ เมตร จ านวน ๑๐ 

ท่อน 

๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

เพื่อให้หมู่บา้นมีทาง

ระบายน ้าท่ีสะดวกมาก

ข้ึน 

เพื่อให้หมู่บา้นมีทางระบาย

น ้าที่สะดวกมากขึ้น กองช่าง 

๑๐๐ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลท่ีสาธารณะ

หนองไผ่/ดอนปู่ตา  พร้อมถงั 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าไวใ้ชอุ้ปโภค 

บริโภค  

ตามแบบท่ี อบต 

ก าหนด 
๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าไว้

ใชอุ้ปโภค บริโภค 
เพื่อให้ประชาชนมีน ้าไวใ้ช้

อุปโภค บริโภค กองช่าง 

๑๐๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า  หนา้บริเวณ

ลานตาก บา้นหนองกุง หมู่ ๑๓   

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้าส่องสว่างคลอบ

คลุมพื้นที่เพื่อความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยสิ์นของประชาชน 

ตามแบบท่ี อบต 

ก าหนด ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 

แนวไฟฟ้าสาธารณะ

เพิ่มข้ึนไม่เกิด

อาชญากรรมในพื้นท่ี 

ประชาชนมีความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสิ์นและมีไฟฟ้า

ส่องสว่างในเวลากลางคืน 
กองช่าง 

๑๐๒ โครงการก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างดว้ย

พลงังานแสงอาทิตย ์บา้นหนองกุง หมู่ ๑๓   

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้าส่องสว่างคลอบ

คลุมพื้นที่เพื่อความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยสิ์นของประชาชน 

ตามแบบ อบต.

ก าหนด ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 

แนวไฟฟ้าสาธารณะ

เพิ่มข้ึนไม่เกิด

อาชญากรรมในพื้นท่ี 

ประชาชนมีความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสิ์นและมีไฟฟ้า

ส่องสว่างในเวลากลางคืน 
กองช่าง 

๑๐๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล สายไร่นางลา้ย 

บุตะเขียว – นานายธีรพงษ ์ สาลีย ์ บา้น

หนองกุงหมู่ ๑๓ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

กวา้ง ๔ เมตร ยาว 

๑,๕๐๐ เมตร ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่

เป็นมาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๑๐๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล สายหนองไผ่ –

หนองปู่ตา บา้นหนองกุง  หมู่ ๑๓   

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

กวา้ง ๒.๕ เมตร ยาว 

๕๐๐ เมตร ๐ ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐  
มีเส้นทางคมนาคมที่

เป็นมาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๑๐๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล สายนานายยนต ์

ประชามอญ บา้นหนองกุง  หมู่ ๑๓   

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม

ที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน 

กวา้ง ๔ เมตร ยาว 

๑,๕๐๐ เมตร 
๐ ๐ ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่

เป็นมาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร 
กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และท่ีมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๐๖ โครงการก่อสร้างฝายน ้าลน้ ขา้มล าห้วยหมา

ตาย ช่วงนานางแสงจนัทร์  แก่นจนัทร์ 

หนองกุงค า หมู่ ๑๓ 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าไวใ้ชอุ้ปโภค 

บริโภค  

ตามแบบท่ี อบต 

ก าหนด ๐ ๐ ๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๐ 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าไวใ้ช้

อุปโภค บริโภค 
เพื่อให้ประชาชนมีน ้าไวใ้ช้

อุปโภค บริโภค กองช่าง 

๑๐๗ โครงการขุดเจาะน ้าประปาพร้อมระบบ

ไฟฟ้าและระบบซมัเมิสซ์ หมู่ ๑๔ 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าไวใ้ชอุ้ปโภค 

บริโภค  

ตามแบบท่ี อบต 

ก าหนด 
๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าไวใ้ช้

อุปโภค บริโภค 
เพื่อให้ประชาชนมีน ้าไวใ้ช้

อุปโภค บริโภค กองช่าง 

๑๐๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล ซอยบา้นนาง

สวย  สอนนา บา้นหนองกุง  หมู่ ๑๔   

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

กวา้ง ๒.๕ เมตร ยาว  

๕๐ เมตร ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๑๐๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล สายหนองตานา  

บา้นหนองกุง  หมู่ ๑๔  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

กวา้ง ๓ เมตร ยาว  

๑๒๐ เมตร ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๑๑๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล สายบา้นนาง

บุญมี  วนัพุทธ บา้นหนองกุง หมู่ ๑๔  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

กวา้ง ๓ เมตร ยาว  

๕๐ เมตร ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๑๑๑ โครงการซ่อมแซมถนนเขา้สู่พื้นท่ีการเกษตร 

สายหนา้โรงเรียนกวางโจนศึกษา บา้นหนอง

กุงหมู่ ๑๔ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

กวา้ง ๔ เมตร ยาว  

๓๐๐ เมตร ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๑๑๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล สายหนา้วดัศิริ

ธรรมหนองกุง บา้นหนองกุง หมู่ ๑๔   

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

กวา้ง ๔ เมตร ยาว  

๘๐ เมตร ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๑๑๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล จากหมู่ ๑๔ ไป

บา้นฝายพญานาค  บา้นหนองกุง หมู่ท่ี ๑๔  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

กวา้ง ๔ เมตร ยาว  

๕,๐๐๐ เมตร ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และท่ีมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๑๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล เสริมไหล่ทาง

ขา้งโรงเรียนกวางโจนศึกษา บา้นหนองกุง

หมู่ ๑๔ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

กวา้ง ๑ เมตร ยาว  

๑๕๐ เมตร ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๑๑๕ โครงการขุดคลองระบายน ้าภายในหมู่บา้น

สายบา้นนายค าผอง เถาวว์ลัย ์บา้นหนองกุง

หมู่ ๑๔   

เพื่อให้ประชาชนมีคลองระบาย

น ้าท่ีถูกสุขลกัษณะ 

กวา้ง ๐.๔ เมตร ยาว  

๑๒๐ เมตร ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

เพื่อให้ประชาชนมีคลอง

ระบายน ้าท่ีถูกสุขลกัษณะ 

เพื่อให้ประชาชนมีคลอง

ระบายน ้าท่ีถูก

สุขลกัษณะ 

กองช่าง 

๑๑๖ โครงการก่อสร้างถนนเขา้สู่พื้นท่ีการเกษตร 

สายคลองล าห้วยหมาจาย บา้นหนองกุง  หมู่ 

๑๔   

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

กวา้ง ๕ เมตร ยาว  

๒,๐๐๐ เมตร ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๑๑๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล เสริมไหล่ทาง

ปากทางเขา้หมู่บา้น บา้นหนองกุง  หมู่ ๑๔  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

กวา้ง ๑ เมตร ยาว  

๓๐๐ เมตร ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๑๑๘ โครงการก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างดว้ย

พลงังานแสงอาทิตย ์บา้นหนองกุง  หมู่ ๑๔   

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้าส่องสว่างคลอบ

คลุมพื้นที่เพื่อความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยสิ์นของประชาชน 

จ านวน ๑๐ จุด ภายใน

หมู่บา้น หมู่ ๑๔ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

แนวไฟฟ้าสาธารณะ

เพิ่มข้ึนไม่เกิด

อาชญากรรมในพื้นท่ี 

ประชาชนมีความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสิ์นและมีไฟฟ้า

ส่องสว่างในเวลากลางคืน 
กองช่าง 

๑๑๙ โครงการขุดลอกหนองคางคก บา้นหนองกุง

หมู่ ๑๔   

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งกกัเกบ็น ้า

เพิ่มขึ้น 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง

กกัเกบ็น ้าเพิ่มขึ้น ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งกกั

เก็บน ้าเพิ่มขึ้น 
เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งกกั

เก็บน ้าเพิ่มขึ้น กองช่าง 

๑๒๐ โครงการสร้างถนนลาดยางรอบหมู่บา้น  

บา้นหนองกุง  หมู่ ๑๔   

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

กวา้ง ๕ เมตร ยาว  

๑,๕๐๐ เมตร ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๑๒๑ โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรโดย

การลงหินคลุกสายนานางแพง –นานายโอ

วิทย ์ บา้นหนองสะเดา  หมู่ ๑๕   

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

 กวา้ง ๕ เมตร ยาว  

๘๐๐ เมตร ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และท่ีมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๒๒ โครงการก่อสร้างถนนโดยการลงหินคลุก

สายนานางนวล –นานางรจนา  บา้นหนอง

สะเดาหมู่ ๑๕ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

 กวา้ง ๕ เมตร ยาว  

๘๐๐ เมตร ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๑๒๓ โครงการก่อสร้างถนนโดยการลงหินคลุก

จากนานายอุทยั –นานางอยู ่ บา้นหนอง

สะเดา  หมู่ ๑๕  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

 กวา้ง ๕ เมตร ยาว  

๗๐๐ เมตร ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๑๒๔ โครงการก่อสร้างถนนโดยการลงหินคลุก

สายหนองสะเดา –บา้นโสกหวา้  บา้นหนอง

สะเดา  หมู่ ๑๕ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

 กวา้ง ๕ เมตร ยาว  

๑,๕๐๐ เมตร ๐ ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ 
มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๑๒๕ โครงการปรับปรุงร่องระบายน ้าภายใน

หมู่บา้นจากบา้นนายเลิศ – บา้นนายสมจิตร 

บา้นหนองสะเดา  หมู่ ๑๕   

เพื่อเป็นการป้องการน ้าท่วมขงัใน

บริเวณชุมชน 

ยาว  ๗๐๐ เมตร 

๐ ๐ ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

เพื่อให้ประชาชนมีคลอง

ระบายน ้าท่ีถูกสุขลกัษณะ 

เพื่อให้ประชาชนมีคลอง

ระบายน ้าท่ีถูก

สุขลกัษณะ 

กองช่าง 

๑๒๖ โครงการก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างดว้ย

พลงังานแสงอาทิตย ์บา้นนางโสภา  นายศร

ทอง ป้อมยาม   นางโฉมเฉลา  นางประยูร 

และโรงเรียน ศพด ๒ จุด หมู่ ๑๕ 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้าส่องสว่างคลอบ

คลุมพื้นที่เพื่อความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยสิ์นของประชาชน 

จ านวน ๗ จุด ภายใน

หมู่บา้น หมู่ ๑๔ 
๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

แนวไฟฟ้าสาธารณะ

เพิ่มข้ึนไม่เกิด

อาชญากรรมในพื้นท่ี 

ประชาชนมีความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสิ์นและมีไฟฟ้า

ส่องสว่างในเวลากลางคืน กองช่าง 

๑๒๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล สายบา้นนางหวาย 

สายป่าชา้ หมู่ ๑๕ – บา้นกวางโจน หมู่ ๑๕   

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม

ที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน 

กวา้ง ๕ เมตร ยาว  

๑,๕๐๐ เมตร 
๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร 
กองช่าง 

๑๒๘ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหนอง

สะเดา – บา้นเลิงทุ่ม บา้นหนองสะเดา  หมู่ 

๑๕  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

กวา้ง ๕ เมตร ยาว  

๑,๕๐๐ เมตร ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๑๒๙ โครงการก่อสร้างระบบน ้าประปาดว้ย

พลงังานแสงอาทิตยใ์นหมู่บา้น หมู่ ๑๕ 

เพื่อให้ประชาชนไดมี้น ้าไวอุ้ปโภค 

บริโภค 

๑ จุด 
๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

เพื่อให้ประชาชนไดมี้น ้าไว้

อุปโภค บริโภค 
เพื่อให้ประชาชนไดมี้น ้าไว้

อุปโภค บริโภค กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และท่ีมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๓๐ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลทติ์กภายใน

หมู่บา้น บา้นหนองสะเดา  หมู่ ๑๕   

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

ยาว  ๑,๐๐๐ เมตร 

๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๑๓๑ โครงการปรับภูมิทศัน์รอบหนองสะเดา  

บา้นหนองสะเดา  หมู่ ๑๕   

เพื่อใชเ้ป็นที่พกัผ่อนและออกก าลงั

กายของประชาชน 

รอบหนองสะเดา 
๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

เพื่อใชเ้ป็นที่พกัผ่อนและ

ออกก าลงักายของประชาชน 
เพื่อใชเ้ป็นที่พกัผ่อนและ

ออกก าลงักายของประชาชน กองช่าง 

๑๓๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล ระหว่างต าบล

กวางโจน – บา้นดอน  บา้นกวางโจน       

หมู่ท่ี ๔   

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

กวา้ง ๔ เมตร ยาว  

๒,๐๐๐ เมตร ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๑๓๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล จากบา้นนาง

หนูเกษ – บา้นนายชุมแสง บา้นใหม่เทพ

ประทาน  หมู่ ๑๖   

 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

กวา้ง ๔ เมตร ยาว  

๑๕๐ เมตร 
๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร 
กองช่าง 

๑๓๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล จากบา้นนาย

บุญเพง็ – บา้นนายพดั บา้นใหม่เทพ

ประทาน  หมู่ ๑๖   

 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

กวา้ง ๔ เมตร ยาว  

๑,๐๐๐ เมตร 
๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร 
กองช่าง 

๑๓๕ โครงการก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างดว้ย

พลงังานแสงอาทิตย ์บา้นใหม่เทพประทาน 

หมู่ ๑๖ 

 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้าส่องสว่างคลอบ

คลุมพื้นที่เพื่อความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยสิ์นของประชาชน 

 ภายในหมู่บา้น หมู่ 

๑๖ 
๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

แนวไฟฟ้าสาธารณะ

เพิ่มข้ึนไม่เกิด

อาชญากรรมในพื้นท่ี 

ประชาชนมีความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสิ์นและมีไฟฟ้า

ส่องสว่างในเวลากลางคืน กองช่าง 

๑๓๖ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดว้ยหิน

คลุกจากบา้นไสว – บา้นนายสุดตา บา้นใหม่

เทพประทาน  หมู่ ๑๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

กวา้ง ๔ เมตร ยาว  

๓๐๐ เมตร ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๑๓๗ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลดว้ยพลงังาน

แสงอาทิตยเ์พื่อการเกษตร  บา้นใหม่เทพ

ประทาน หมู่ ๑๖ 

เพื่อให้ประชาชนไดมี้น ้าไวอุ้ปโภค 

บริโภค 

 

๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

เพื่อให้ประชาชนไดมี้น ้าไว้

อุปโภค บริโภค 
เพื่อให้ประชาชนไดมี้น ้าไว้

อุปโภค บริโภค กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และท่ีมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๓๘ โครงการเสริมผิวถนนดว้ยแอสฟัลติกคอนก

รีตภายในหมู่บา้น บา้นใหม่เทพประทาน  

หมู่ ๑๖ 

 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

กวา้ง ๔ เมตร ยาว  

๒,๕๐๐ เมตร 
๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร 
กองช่าง 

๑๓๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล จากปากทางเขา้

หมู่บา้น – บา้นนายสมพงษ ์บา้นใหม่เทพ

ประทาน  หมู่ ๑๖ 

 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

 

กวา้ง ๔ เมตร ยาว  

๑,๐๐๐ เมตร 
๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร 
กองช่าง 

๑๔๐ โครงการก่อสร้างร่องระบายน ้ากลางหมู่บา้น

ระยะทาง ๔๐๐ เมตร  บา้นดอนจ าปา  หมู่ 

๑๗ 

 

เพื่อเป็นการป้องการน ้าท่วมขงัใน

บริเวณชุมชน 

ยาว  ๔๐๐ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

เพื่อให้ประชาชนมีคลอง

ระบายน ้าท่ีถูกสุขลกัษณะ 

เพื่อให้ประชาชนมีคลอง

ระบายน ้าท่ีถูก

สุขลกัษณะ 
กองช่าง 

๑๔๑ โครงการก่อสร้างร่องระบาย ซอยบา้นพ่อ

ทวิน – บา้นพ่อส ารวย ระยะทาง ๓๐๐ เมตร  

บา้นดอนจ าปา  หมู่ ๑๗   

เพื่อเป็นการป้องการน ้าท่วมขงัใน

บริเวณชุมชน 

ยาว  ๔๐๐ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

เพื่อให้ประชาชนมีคลอง

ระบายน ้าท่ีถูกสุขลกัษณะ 

เพื่อให้ประชาชนมีคลอง

ระบายน ้าท่ีถูก

สุขลกัษณะ 

กองช่าง 

๑๔๒ โครงการก่อสร้างถนนเขา้สู่พื้นท่ีการเกษตร 

สายนาบ่า ระยะทาง ๒ กิโลเมตร 

บา้นดอนจ าปา  หมู่ท่ี ๑๗   

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

ระยะทาง ๒ กิโลเมตร 

๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๑๔๓ โครงการก่อสร้างไฟฟ้าดว้ยพลงังาน

แสงอาทิตย ์สายสามแยกหลงัโรงเรียน 

บา้นดอนจ าปา  หมู่ท่ี ๑๗  

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้าส่องสว่างคลอบ

คลุมพื้นที่เพื่อความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยสิ์นของประชาชน 

 แยกหลงัโรงเรียน 

๐ ๐ ๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๐ 
แนวไฟฟ้าสาธารณะ

เพิ่มข้ึนไม่เกิด

อาชญากรรมในพื้นท่ี 

ประชาชนมีความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสิ์นและมีไฟฟ้า

ส่องสว่างในเวลากลางคืน 
กองช่าง 

๑๔๔ โครงการก่อสร้างถนนเพื่อใช้ในการว่ิงออก

ก าลงักายรอบหนองน ้าจกัจัน่ หมู่ท่ี ๑๗  

เพื่อให้ประชาชนมีพื้นท่ีในการ

ออกก าลงักาย 

ระยะทาง ๗๐๐ เมตร 
๐ ๐ ๐ ๐ 

๒๕๐,๐

๐๐ 

เพื่อให้ประชาชนมีพื้นท่ี

ในการออกก าลงักาย 

เพื่อให้ประชาชนมีพื้นท่ี

ในการออกก าลงักาย 
กองช่าง 

๑๔๕ โครงการปรับปรุงท่อประปาภายในหมู่บา้น หมู่ 

๑๘ พร้อมชุดสูบน ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์

เพื่อเป็นการป้องการน ้าท่วมขงัใน

บริเวณชุมชน 

 
๒๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

เพื่อให้ประชาชนมีคลอง

ระบายน ้าท่ีถูกสุขลกัษณะ 

เพื่อให้ประชาชนมีคลอง

ระบายน ้าที่ถูกสุขลกัษณะ กองช่าง 
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แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  องค์การบริหารสว่นตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวดัชัยภมูิ www.kwangjhone.go.th  
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และท่ีมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๔๖ โครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องแสงสว่างดว้ย

พลงังานแสงอาทิตย ์ตามจุดท่ีมีความเส่ียงใน

หมู่บา้น 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้าส่องสว่างคลอบ

คลุมพื้นที่เพื่อความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยสิ์นของประชาชน 

 แยกหลงัโรงเรียน 

๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 

แนวไฟฟ้าสาธารณะ

เพิ่มข้ึนไม่เกิด

อาชญากรรมในพื้นท่ี 

ประชาชนมีความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสิ์นและมีไฟฟ้า

ส่องสว่างในเวลากลางคืน 
กองช่าง 

๑๔๗ โครงการขยายไหล่ทางจากหมู่ท่ี ๑๘ – แยก

ห้วยหอย  บา้นกวางโจน  หมู่ท่ี ๑๘  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

 
๐ ๐ 

๒๕๐,๐๐

๐ 
๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร 
กองช่าง 

๑๔๘ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต

รอบหมู่บา้น บา้นกวางโจน  หมู่ ๑๘   

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม

ที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน 

 

 
๒๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๑๔๙ โครงการก่อสร้างร่องระบายน ้าแบบฝาปิด

ภายในหมู่บา้น  บา้นกวางโจน  หมู่ ๑๘  

เพื่อเป็นการป้องการน ้าท่วมขงัใน

บริเวณชุมชน 

ระยะทาง   ๓๐๐  

เมตร 
๒๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

เพื่อเป็นการป้องการน ้า

ท่วมขงัในบริเวณชุมชน 

เพื่อเป็นการป้องการน ้า

ท่วมขงัในบริเวณชุมชน 
กองช่าง 

๑๕๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล ในหมู่บา้น 

 บา้นกวางโจน  หมู่ ๑๘   

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

ระยะทาง ยาว  ๕๐๐ 

เมตร ๒๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๑๕๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าเขา้สู่พื้นท่ี

การเกษตร บา้นกวางโจน  หมู่ ๑๘   

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้าส่องสว่างคลอบ

คลุมพื้นที่เพื่อความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยสิ์นของประชาชน 

 ตามแบบ อบต.

ก าหนด ๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 
แนวไฟฟ้าสาธารณะ

เพิ่มข้ึนไม่เกิด

อาชญากรรมในพื้นท่ี 

ประชาชนมีความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสิ์นและมีไฟฟ้า

ส่องสว่างในเวลากลางคืน 
กองช่าง 

๑๕๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

รหัสสายทาง ชย.ถ.31-016 จากสายบา้น

หนองสะเดา-บา้นเริงทุ่ม บา้นหนองสะเดา 

หมู่ท่ี 15   

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

 

กวา้ง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐  

เมตร หนา  ๐.๑๕  เมตร

ไหล่ทางขา้งละ ๐.๕๐  

เมตร พ้ืนท่ี ๘,๐๐๐  ตาราง

เมตร 

๐ ๔,๘๘๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร 
กองช่าง 

๑๕๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

รหัสสายทาง ชย.ถ.31-01๔  จากสายหนอง

นกคู่ บา้นหนองปอแดง  หมู่ท่ี ๗  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

 

กวา้ง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๗๐  

เมตร หนา  ๐.๑๕  เมตร

ไหล่ทางขา้งละ ๐.๕๐  

เมตร พ้ืนท่ี ๖,๓๕๐  ตาราง

เมตร 

๐ ๓,๘๓๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร 
กองช่าง 
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แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  องค์การบริหารสว่นตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวดัชัยภมูิ www.kwangjhone.go.th  
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และท่ีมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๕๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

รหัสสายทาง ชย.ถ.31-01๒  จากสายนาบ่า 

บา้นกวางโจน  หมู่ท่ี ๔  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

 

กวา้ง ๔ เมตร ยาว 

๒,๐๐๐  เมตร หนา  

๐.๑๕  เมตรไหล่ทางขา้ง

ละ ๐.๕๐  เมตร พื้นที่ 

๘,๐๐๐  ตารางเมตร 

๐ ๔,๘๙๙,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร 
กองช่าง 

๑๕๕ โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัสทติ์กคอนกรีต 

รหัสสายทาง ชย.ถ.31-0๒๐ จากสายรอบ

หมู่บา้น บา้นดอนจ าปา  หมู่ท่ี 5   

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

 

กวา้ง ๔ เมตร ยาว 

๑,๗๐๐  เมตร หนา  

๐.๐๔  เมตร พื้นท่ี 

๖,๘๐๐  ตารางเมตร 

๑,๙๙๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร 
กองช่าง 

๑๕๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

รหัสสายทาง ชย.ถ.31-0๒๗  จากสายหนอง

กุง – บา้นฝายพญานาค  บา้นหนองกุง  หมู่ 

๑๔   

 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

 

กวา้ง ๔ เมตร ยาว 

๒,๐๕๐  เมตร หนา  

๐.๑๕  เมตรไหล่ทางขา้ง

ละ ๐.๕๐  เมตร พื้นที่ 

๘,๒๐๐  ตารางเมตร 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

๑๕๗ โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัสทติ์กคอนกรีต 

รหัสสายทาง ชย.ถ.31-0๒๖ สายรอบ

หมู่บา้นหนองกุง  หมู่ท่ี ๖ หมู่ ๑๓ และหมู่ 

๑๔  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

 

กวา้ง ๔ เมตร ยาว 

๔,๕๐๐  เมตร หนา  

๐.๐๔  เมตร พื้นท่ี 

๑๘,๘๐๐  ตารางเมตร 

๕,๔๙๘,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร 
กองช่าง 

๑๕๘ โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัสทติ์กคอนกรีต  

รหัสสายทาง ชย.ถ.31-0๒๑ จากสายรอบ

หมู่บา้นบวัพกัเกวียน หมู่ท่ี ๑๒ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

 

กวา้ง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐  

เมตร หนา  ๐.๐๔  เมตร 

พ้ืนท่ี ๘,๐๐๐  ตารางเมตร ๒,๓๔๗,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร 
กองช่าง 

๑๕๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

รหัสสายทาง ชย.ถ.31-0๒๓ จากสายวดัป่า 

– หนองจ่านูน หมู่ท่ี ๑๒ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

 

กวา้ง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐  

เมตร หนา  ๐.๑๕  เมตร 

ไหล่ทางขา้งละ ๐.๑๕  

เมตร 

๔,๑๙๙,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร 
กองช่าง 
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แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  องค์การบริหารสว่นตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวดัชัยภมูิ www.kwangjhone.go.th  
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และท่ีมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๖๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

รหัสสายทาง ชย.ถ.31-๐๑๘  สายหนองไผ่

บา้นหนองกุงค า หมู่ท่ี ๑๓ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

กวา้ง ๕ เมตร ยาว  

๙๙๗ เมตร หนา  

๐.๑๕  เมตร ไหล่ทาง

ขา้งละ ๐.๕๐ เมตร 

๒,๙๖๙,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร 
กองช่าง 

๑๖๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

รหัสสายทาง ชย.ถ.31-0๒๕  สายนามอ   

หมู่ท่ี ๑๒ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

กวา้ง ๕ เมตร ยาว 

๑,๑๙๔เมตร หนา  

๐.๑๕  เมตร ไหล่ทาง

ขา้งละ ๐.๕๐ เมตร 

๓,๕๓๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร 
กองช่าง 

๑๖๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

รหัสสายทาง ชย.ถ.31-0๓๐ สายบา้น

กวางโจน – บา้นนาลอ้ม  หมู่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

 

กวา้ง ๔ เมตร ยาว 

๗๙๐  เมตร หนา  

๐.๑๕  เมตรไหล่ทาง

ขา้งละ ๐.๕๐  เมตร  

๑,๙๑๘,๒๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร 
กองช่าง 

๑๖๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

รหัสสายทาง ชย.ถ.31-0๓๙  สายบา้นโนน

จ าปาทอง – บา้นใหม่เทพประทาน หมู่ ๑๗ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

 

กวา้ง ๔ เมตร ยาว  ๑๙๗  

เมตร หนา  ๐.๑๕  เมตร 

ไหล่ทางขา้งละ ๐.๕๐  

เมตร 

๔๗๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร 
กองช่าง 

๑๖๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   

รหัสสายทาง ชย.ถ.31-0๒๔ สายดอนปู่ตา

หมู่ท่ี ๓ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

 

กวา้ง ๔ เมตร ยาว 

๑,๐๐๐  เมตร หนา  

๐.๑๕  เมตร ไหล่ทาง

ขา้งละ ๐.๕๐  เมตร 

๒,๗๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร 
กองช่าง 

๑๖๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   

รหัสสายทาง ชย.ถ.31-0๓๑  สายหนา้

โรงเรียนกวางโจนศึกษา  หมู่ท่ี ๑๔ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

 

กวา้ง ๔ เมตร ยาว 

๑,๐๐๐  เมตร หนา  

๐.๑๕  เมตร ไหล่ทาง

ขา้งละ ๐.๕๐ เมตร 

๒,๗๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร 
กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และท่ีมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๖๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   

รหัสสายทาง ชย.ถ.31-๐๒๓  สายวดัป่า – 

หนองจ่านูน หมู่ท่ี ๑๒ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

 

กวา้ง ๔ เมตร ยาว  

๑,๐๐๐ เมตร หนา  

๐.๑๕  เมตร ไหล่ทาง

ขา้งละ ๐.๕๐ เมตร 

๒,๗๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร 
กองช่าง 

๑๖๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

รหัสสายทาง ชย.ถ.31-0๒๘  สายนาลอ้ม – 

สวนออ้ย  หมู่ท่ี ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

 

กวา้ง ๔ เมตร ยาว 

๑,๐๐๐เมตร หนา  

๐.๑๕  เมตร ไหล่ทาง

ขา้งละ ๐.๕๐ เมตร 

๒,๔๖๓,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร 
กองช่าง 

๑๖๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

รหัสสายทาง ชย.ถ.31-0๐๕ สายหนองอีฮิน   

หมู่ ๑๘ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

 

กวา้ง ๔ เมตร ยาว 

๑,๐๘๐ เมตร หนา  

๐.๑๕  เมตรไหล่ทาง

ขา้งละ ๐.๕๐  เมตร  

๒,๖๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร 
กองช่าง 

๑๖๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

รหัสสายทาง ชย.ถ.31-0๒๕  สายนามอ  

หมู่  ๑๒  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

 

กวา้ง ๕ เมตร ยาว  

๒,๐๐๐  เมตร หนา  

๐.๑๕  เมตร ไหล่ทาง

ขา้งละ ๐.๕๐  เมตร 

๔,๔๓๘,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร 
กองช่าง 

๑๗๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   

รหัสสายทาง ชย.ถ.31-0๐๓ สายขา้ง

โรงเรียนชุมชนบา้นบวัพกัเกวียน  หมู่ท่ี ๑ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

 

กวา้ง ๕ เมตร ยาว 

๒,๐๐๐  เมตร หนา  

๐.๑๕  เมตร ไหล่ทาง

ขา้งละ ๐.๕๐  เมตร 

๖,๒๓๘,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร 
กองช่าง 

๑๗๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   

รหัสสายทาง ชย.ถ.31-0๑๕  สายกลางบา้น

ใหม่เทพประทาน  หมู่ท่ี ๑๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

 

กวา้ง ๔ เมตร ยาว 

๒,๐๐๐  เมตร หนา  

๐.๑๕  เมตร ไหล่ทาง

ขา้งละ ๐.๕๐ เมตร 

๔,๙๓๘,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร 
กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และท่ีมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๗๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   

รหัสสายทาง ชย.ถ.31-๐๒๓  สายโนนจ าปา

ทอง – บา้นหนองสะเดา หมู่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

 

กวา้ง ๔ เมตร ยาว  

๒,๐๐๐ เมตร หนา  

๐.๑๕  เมตร ไหล่ทาง

ขา้งละ ๐.๕๐ เมตร 

๐ ๔,๙๓๘,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร 
กองช่าง 

๑๗๓ โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัสทติ์กคอนกรีต 

รหัสสายทาง ชย.ถ.31-0๓๓ จากสายรอบ

หมู่บา้นหนองปอแดง หมู่ท่ี ๗ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

 

กวา้ง ๔ เมตร ยาว 

๒,๐๐๐  เมตร หนา  

๐.๐๔  เมตร  
๒,๖๔๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร 
กองช่าง 

๑๗๔ โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัสทติ์กคอนกรีต 

รหัสสายทาง ชย.ถ.31-0๓๔ จากสายรอบ

หมู่บา้นสวนออ้ย หมู่ท่ี ๙ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

 

กวา้ง ๔ เมตร ยาว 

๒,๐๐๐  เมตร หนา  

๐.๐๔  เมตร 
๒,๖๔๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร 
กองช่าง 

๑๗๕ โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัสทติ์กคอนกรีต 

รหัสสายทาง ชย.ถ.31-0๓๕ สายรอบ

หมู่บา้นทองส าราญ หมู่ ๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

 

กวา้ง ๔ เมตร ยาว 

๒,๐๐๐  เมตร หนา  

๐.๐๔  เมตร 
๒,๖๔๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร 
กองช่าง 

๑๗๖ โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัสทติ์กคอนกรีต 

รหัสสายทาง ชย.ถ.31-0๓๖  สายรอบ

หมู่บา้นบวัพกัเกวียน  หมู่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

 

กวา้ง ๔ เมตร ยาว 

๒,๐๐๐  เมตร หนา  

๐.๐๔  เมตร 
๒,๖๔๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร 
กองช่าง 

๑๗๗ โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัสทติ์กคอนกรีต 

รหัสสายทาง ชย.ถ.31-0๓๗  สายรอบ

หมู่บา้นหนองคร้อ – หนองสะเดา  หมู่ ๑๕ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

 

กวา้ง ๔ เมตร ยาว 

๒,๐๐๐  เมตร หนา  

๐.๐๔  เมตร 
๒,๖๔๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร 
กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และท่ีมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๗๘ โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัสทติ์กคอนกรีต 

รหัสสายทาง ชย.ถ.31-0๓๘  สายรอบ

หมู่บา้นโนนทอง  หมู่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

 

กวา้ง ๔ เมตร ยาว 

๒,๐๐๐  เมตร หนา  

๐.๐๔  เมตร 
๒,๖๔๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร 
กองช่าง 

๑๗๙ โครงการก่อสร้าง ศพด.บา้นบวัพกัเกวียน  เพื่อให้เดก็เล็กมีอาคารเรียนที่เป็น

มาตรฐาน 

อาคารเรียน จ านวน ๑ 

หลงั 
๐ ๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ 

อาคารเรียน จ านวน ๑ 

หลงั 

เพื่อให้เดก็เล็กมีอาคารเรียน

ที่เป็นมาตรฐาน กองช่าง 

๑๘๐ โครงการก่อสร้าง ศพด.บา้นดอนจ าปา เพื่อให้เดก็เล็กมีอาคารเรียนที่เป็น

มาตรฐาน 

อาคารเรียน จ านวน ๑ 

หลงั 
๐ ๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ 

อาคารเรียน จ านวน ๑ 

หลงั 

เพื่อให้เดก็เล็กมีอาคารเรียน

ที่เป็นมาตรฐาน กองช่าง 

๑๘๑ โครงการก่อสร้างร้ัวพร้อมป้าย ศพด. 

วดัราษฎร์สามคัคี 

เพื่อความปลอดภยัของเดก็เล็กและ

ทรัพยสิ์นของทางราชการ 

ก่อสร้างร้ัวพร้อมป้าย 

ศพด.วดัราฎร์สามคัคี 

หมู่ ๑๕ ป้ายขนาด ๖ 

เมตร สูง ๒ เมตร  

๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

ก่อสร้างร้ัวพร้อมป้าย 

ศพด.วดัราฎร์สามคัคี หมู่ 

๑๕ ป้ายขนาด ๖ เมตร สูง 

๒ เมตร 

เพื่อความปลอดภยัของเดก็

เล็กและทรัพยสิ์นของทาง

ราชการ กองช่าง 

๑๘๒ โครงการก่อสร้างร้ัวพร้อมป้าย ศพด.บา้น

ดอนจ าปา   

เพื่อความปลอดภยัของเดก็เล็กและ

ทรัพยสิ์นของทางราชการ 

ก่อสร้างร้ัวพร้อมป้าย 

ศพด.บา้นดอนจ าปา 

หมู่ ๑๗ ป้ายขนาด ๖ 

เมตร สูง ๒ เมตร  

๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

ก่อสร้างร้ัวพร้อมป้าย 

ศพด.บา้นดอนจ าปา หมู่ 

๑๗ ป้ายขนาด ๖ เมตร สูง 

๒ เมตร 

เพื่อความปลอดภยัของเดก็

เล็กและทรัพยสิ์นของทาง

ราชการ กองช่าง 

๑๘๓ โครงการก่อสร้างบนัไดลงสู่ท่าน ้าหนองบวั เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความสะดวก

ในการจดังานประเพณีลอยกระทง

และกิจกรรมต่างๆ 

ก่อสร้างบนัไดลงสู่ท่า

น ้าหนองบวั หมู่ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
 เพื่อความสะดวกในการ

ลงหนองบวัของ

ประชาชน 

กองช่าง 

๑๘๔ โครงการก่อสร้างถนนยกร่องเติมดิน สายนา

นายทวี นิยมธรรม หมู่ ๑๔ 

 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการ

สัญจรที่สะดวกมากขึ้น 

ระยะทาง ๔๐๐ เมตร 

๐ ๐ ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางใน

การสัญจรท่ีสะดวกมากขึ้น 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางใน

การสัญจรท่ีสะดวกมากขึ้น กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และท่ีมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๘๕ โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายส่ีแยกบา้น

นางเขม็ นิสัยเริง หมู่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

กวา้ง ๕ เมตร ยาว ๕๐  

เมตร  ๖๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๑๘๖ โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายส่ีแยกบา้น

นางมุณี  บุตะเขียว หมู่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

กวา้ง ๕ เมตร ยาว ๕๐  

เมตร  ๖๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๑๘๗ โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้า คสล. สายส่ี

แยกบา้นนายสุเทพ ศรีหาวงษ ์– ลานตาก  

หมู่ ๖ 

เพื่อให้หมู่บา้นมีทางระบายน ้าที่

สะดวกมากขึ้น 

กวา้ง  ๒ เมตร ยาว 

๓๐๐ เมตร หนา ๑.๕  ๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 
เพื่อให้หมู่บา้นมีทางระบาย

น ้าที่สะดวกมากขึ้น 
เพื่อให้หมู่บา้นมีทางระบาย

น ้าที่สะดวกมากขึ้น กองช่าง 

๑๘๘ โครงการก่อสร้างร่องระบายน ้า สายบา้น

นายสมร เช้ืออ่อน   หมู่ ๖ 

เพื่อให้หมู่บา้นมีทางระบายน ้าที่

สะดวกมากขึ้น 

ระยะทาง ๑๕๐ เมตร  
๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 

เพื่อให้หมู่บา้นมีทางระบาย

น ้าที่สะดวกมากขึ้น 
เพื่อให้หมู่บา้นมีทางระบาย

น ้าที่สะดวกมากขึ้น กองช่าง 

๑๘๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบา้นนาย

ธรรมวรรณ สุวรรณเพชร – นานายธนพล   

บุตะเขียว หมู่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

กวา้ง ๔ เมตร ยาว 

๔๐๐ เมตร ๐ ๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๑๙๐ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าภายใน

หมู่บา้น บา้นสวนออ้ย หมู่ ๙ 

เพื่อให้มีแสงสว่างส่องถงึทุกพื้นที่ใน

เขตหมู่บา้น 

ตามแบบท่ี อบต. 

ก าหนด ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 
แนวไฟฟ้าสาธารณะ

เพิ่มข้ึนไม่เกิด

อาชญากรรมในพื้นท่ี 

ประชาชนมีความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสิ์นและมีไฟฟ้า

ส่องสว่างในเวลากลางคืน 
กองช่าง 

๑๙๑ โครงการก่อสร้างถนนเขา้สู่พื้นท่ีการเกษตร

โดยการลงหินคลุก สายเรียบคลองจาก

กวางโจน – บา้นโนนตุ่น หมู่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

กวา้ง ๔ เมตร ยาว ๔ 

กิโล เมตร ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๑๙๒ โครงการลงหินคลุก สายหนองจ่านูน  หมู่ 

๑๑ – หนองคอก หมู่ ๑๒  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

กวา้ง ๕ เมตร ยาว 

๑๐๐๐ เมตร ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และท่ีมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๙๓ โครงการก่อสร้างร่องระบายน ้า (ธนาคารน ้า

ใตดิ้น ระบบปิด) จากบา้นนางใหม่ โสเมือง 

– บา้นนางไสว  รอดแกว้  บา้นกวางโจน   

หมู่ ๔ 

เพื่อให้หมู่บา้นมีทางระบายน ้าที่

สะดวกมากขึ้น 

ระยะทาง ๒๐๐  เมตร 

ตามแบบ อบต. 

ก าหนด 
๒๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

เพื่อให้หมู่บา้นมีทางระบาย

น ้าที่สะดวกมากขึ้น 
เพื่อให้หมู่บา้นมีทางระบาย

น ้าที่สะดวกมากขึ้น 
กองช่าง 

๑๙๔ โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบ

ประปาผิวดิน บา้นหนองกุงค า หมู่ ๑๓ 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าไวใ้ชอุ้ปโภค 

บริโภค 

ตามแบบ อบต.

ก าหนด 
๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าไวใ้ช้

อุปโภค บริโภค 
เพื่อให้ประชาชนมีน ้าไวใ้ช้

อุปโภค บริโภค กองช่าง 

๑๙๕ โครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างดว้ย

พลงังานแสงอาทิตย ์จากบา้นนายสุดตา 

สิมมาวงศ ์– บา้นนายสมยั  เพชรประไพ 

บา้นใหม่เทพประทาน หมู่ ๑๖ 

เพื่อให้มีแสงสว่างส่องถึงทุกพื้นท่ี

ในเขตหมู่บา้น 

ตามแบบท่ี อบต. 

ก าหนด 
๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 

แนวไฟฟ้าสาธารณะ

เพิ่มข้ึนไม่เกิด

อาชญากรรมในพื้นท่ี 

ประชาชนมีความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสิ์นและมีไฟฟ้า

ส่องสว่างในเวลากลางคืน กองช่าง 

๑๙๖ โครงการขุดลอกสระสาธารณะ บา้นใหม่

เทพประทาน หมู่ ๑๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าไวใ้ชอุ้ปโภค 

บริโภค 

ตามแบบ อบต.

ก าหนด 
๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าไวใ้ช้

อุปโภค บริโภค 
เพื่อให้ประชาชนมีน ้าไวใ้ช้

อุปโภค บริโภค กองช่าง 

๑๙๗ โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค ์ บา้น

หนองกุงค า หมู่ ๑๓ 

เพื่อให้ประชาชนมีโดมอเนกประสงค์

ไวใ้ชใ้นการจดักิจกรรม 

กวา้ง ๖ เมตร ยาว ๑๕ 

เมตร ๐ ๐ ๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ 
เพื่อให้ประชาชนมีโดม

อเนกประสงคไ์วใ้ชใ้นการ

จดักิจกรรม 

เพื่อให้ประชาชนมีโดม

อเนกประสงคไ์วใ้ชใ้นการ

จดักิจกรรม 
กองช่าง 

๑๙๘ โครงการวางท่อประปาภายในหมู่บา้น เส้น

ขา้งล าห้วยหมาตาย บา้นนาลอ้ม หมู่ ๑๐ 

เพื่อให้หมู่บา้นมีทางระบายน ้าที่

สะดวกมากขึ้น 

ตามแบบ อบต. 

ก าหนด 
๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 

เพื่อให้หมู่บา้นมีทางระบาย

น ้าที่สะดวกมากขึ้น 
เพื่อให้หมู่บา้นมีทางระบาย

น ้าที่สะดวกมากขึ้น กองช่าง 

๑๙๙ โครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องแสงสว่างเขา้สู่

พื้นท่ีการเกษตร จุดนานายค าปอง ชาญภู

เขียว บา้นนาลอ้ม หมู่ ๑๐ 

เพื่อให้มีแสงสว่างส่องถึงทุกพื้นท่ี

ในเขตหมู่บา้น 

ตามแบบท่ี อบต. 

ก าหนด ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 
แนวไฟฟ้าสาธารณะ

เพิ่มข้ึนไม่เกิด

อาชญากรรมในพื้นท่ี 

ประชาชนมีความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสิ์นและมีไฟฟ้า

ส่องสว่างในเวลากลางคืน 
กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และท่ีมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๐๐ โครงการก่อสร้างฝายน ้าลน้ช่วงนานางนวล  

ง้ิวไธสงค ์ บา้นหนองคร้อ หมู่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนมีที่กกัเก็บน ้าไว้

อุปโภค และการเกษตร 

ตามแบบท่ี อบต. 

ก าหนด ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ 
เพื่อให้ประชาชนมีที่กกั

เก็บน ้าไวอุ้ปโภค และ

การเกษตร 

เพื่อให้ประชาชนมีที่กกัเก็บ

น ้าไวอุ้ปโภค และ

การเกษตร 
กองช่าง 

๒๐๑ โครงการก่อสร้างร่องระบายน ้าจากบา้นนาย

สถิต วนัทาเขียว – บา้นนางกาฬสินธ์  พล

ช านาญ บา้นหนองคร้อ หมู่ ๓ 

เพื่อให้หมู่บา้นมีทางระบายน ้าที่

สะดวกมากขึ้น 

ตามแบบ อบต. 

ก าหนด ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 
เพื่อให้หมู่บา้นมีทาง

ระบายน ้าที่สะดวกมาก

ขึ้น 

เพื่อให้หมู่บา้นมีทางระบาย

น ้าที่สะดวกมากขึ้น กองช่าง 

๒๐๒ โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้า จากอ่างแม่ชี – 

อ่างเหมืองใหญ่ หมู่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนมีที่กกัเก็บน ้าไว้

อุปโภค และการเกษตร 
ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 

ตามแบบ อบต.ก าหนด ๒๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
เพื่อให้ประชาชนมีที่กกั

เก็บน ้าไวอุ้ปโภค และ

การเกษตร 

เพื่อให้ประชาชนมีที่กกัเก็บ

น ้าไวอุ้ปโภค และ

การเกษตร 
กองช่าง 

๒๐๓ โครงการขยายไฟฟ้าแรงต ่าภายในหมู่บา้น 

หมู่ท่ี ๑๔ บา้นหนองกุง  

เพื่อให้มีแสงสว่างส่องถึงทุกพื้นท่ี

ในเขตหมู่บา้น 

ตามแบบท่ี อบต. 

ก าหนด ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 
แนวไฟฟ้าสาธารณะ

เพิ่มข้ึนไม่เกิด

อาชญากรรมในพื้นท่ี 

ประชาชนมีความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสิ์นและมีไฟฟ้า

ส่องสว่างในเวลากลางคืน 
กองช่าง 

๒๐๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล สายป่าชา้ หมู่ 

๗ บา้นหนองปอแดง 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวก 

ตามแบบท่ี อบต. 

ก าหนด 
๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่

เป็นมาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร 
กองช่าง 

๒๐๕ โครงการก่อสร้างไหล่ทางจากหมู่ท่ี ๑๘ – 

แยกห้วยหอย บา้นกวางโจน 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและเป็น

มาตรฐาน 

ตามแบบท่ี อบต. 

ก าหนด ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่

เป็นมาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร กองช่าง 

๒๐๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล สายอีฮีน หมู่ท่ี 

๑๘  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวก 

ตามแบบท่ี อบต. 

ก าหนด 
๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 

มีเส้นทางคมนาคมที่

เป็นมาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร 
กองช่าง 

๒๐๗ โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าภายในหมู่บา้น 

หมู่ที่ ๔ สายกลางบา้น บา้นกวางโจน 

เพื่อให้หมู่บา้นมีทางระบายน ้าที่

สะดวกมากขึ้น 

ตามแบบ อบต. 

ก าหนด 
๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 

เพื่อให้หมู่บา้นมีทางระบาย

น ้าท่ีสะดวกมากขึ้น 
เพื่อให้หมู่บา้นมีทางระบาย

น ้าที่สะดวกมากขึ้น กองช่าง 

๒๐๘ โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าภายในหมู้

บาน  บา้นนาลอ้ม  หมู่ ๑๐  

เพื่อให้หมู่บา้นมีทางระบายน ้าท่ี

สะดวกมากข้ึน 

ตามแบบ อบต.

ก าหนด ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

เพื่อให้หมู่บา้นมีทาง

ระบายน ้าท่ีสะดวกมาก

ข้ึน 

เพื่อให้หมู่บา้นมีทางระบาย

น ้าที่สะดวกมากขึ้น กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑ ด้าน พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   

   ๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
   ๑.๔ แผนงาน การเกษตร           

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และที่มา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างเรือน

เพาะช า 

เพื่อเป็นศูนยส์าธิตและทดลองการ

ปลูกพืช พนัธ์ไม ้และการน าไป

ประยกุตใ์ห้เกิดประโยชน์ในชุมชน 

เรือนเพาะช า 1 หลงั 

ขนาด (๖ x ๑๐ x ๒.๕)  

๐ ๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ คุณภาพชีวิตของ

เกษตรกรดีข้ึน 

ประชาชนมีแหล่งเพาะ

พนัธ์ตน้ไมท่ี้เป็น

มาตรฐาน 

ส านกัปลดั 

รวม            

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๓  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  ๗  การบริหารจัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน 
๔.  ยุทธศาสตร์ การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

๔.๒  แผนงานการเกษตร 
 

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

            

            

รวม         - - - 

แบบ ผ.๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์พฒันาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการ  สร้างมลูค่าเพิม่อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  ๓  การพฒันาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 
 ๒.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 

   ๒.๑  แผนงานการเกษตร   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างลานตาก

พืชผลทางการเกษตรใน

พื้นท่ีต าบลกวางโจน  

เพื่อใชเ้ป็นท่ีตาก

พืชผลทางการเกษตร

ของประชาชน 

ก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร 

๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
ตามรายละเอียดท่ี 

อบต.กวางโจน

ก าหนด 

ประชาชนมีลานตาก

พืชผลทางการเกษตร

เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 

๒ โครงการแปรรูปผา้ทอของ

กลุ่มสตรี ต าบลกวางโจน 

เพื่อเพิ่มมูลค่าของ

กลุ่มผา้ทอ 

พฒันาปรับปรุงผา้ทอให้มีมูลค่ามากข้ึน 
๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

ประชาชนต าบล

กวางโจน 

ประชาชนมีรายไดเ้พิ่ม

มากข้ึน 
กองสวสัดิการสังคม 

๓ โครงการสนบัสนุนกลุ่มท า

เคร่ืองจกัสาน ต าบล

กวางโจน 

เพื่อเพิ่มมูลค่าของ

กลุ่มจกัสาน 

เพื่อต่อยอดกลุ่มอาชีพของประชาชน 

๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 
ประชาชนต าบล

กวางโจน 

ประชาชนมีรายไดเ้พิ่ม

มากข้ึน กองสวสัดิการสังคม 

๔ โครงการสนบัสนุนกลุ่ม

อาชีพแม่บา้น (เพาะเห็ด) 

ต าบลกวางโจน 

เพื่อเพิ่มมูลค่าของ

กลุ่มเพาะเห็ด 

เพื่อต่อยอดกลุ่มอาชีพของประชาชน 

๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ประชาชนต าบล

กวางโจน 

ประชาชนมีรายไดเ้พิ่ม

มากข้ึน กองสวสัดิการสังคม 

๕ โครงการแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตร (ตูอ้บพลงังาน

แสงอาทิตย)์ ต าบลกวางโจน 

เพื่อแปรรูปและ

ถนอมอาหาร 

เพื่อการถนอมอาหารให้มีระยะเวลาท่ี

นานข้ึน ๐ ๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 
ประชาชนต าบล

กวางโจน 

ประชาชนมีทางเลือกใน

การเก็บอาหารหรือแปร

รูปอาหาร 

ส านกัปลดั 

๖ โครงการส่งเสริมขา้วพนัธุ์ดี

ของชาวต าบลกวางโจน 

เพื่อให้เกษตรกรมี

พนัธุ์ขา้วท่ีดี 

เพื่อให้เกษตรกรมีพนัธุ์ขา้วท่ีดี 
๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ 

ประชาชนทั้ง ๑๘ 

หมู่ 

ประชาชนไดพ้นัธ์ุขา้วที่ดี 
ส านกัปลดั 

๗ โครงการส่งเสริมการอบรม

ท าปุ๋ยอินทรีย ์ต าบล

กวางโจน 

เพื่อสนบัสนุนให้

เกษตรกรหลีกเลี่ยง

การใชส้ารเคมี 

เพื่อให้ประชาชนไดค้วามรู้ในการใชปุ๋้ย

อินทรีย ์ ๐ ๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ 
ประชาชนต าบล

กวางโจน 

ประชาชนไดรั้บความรู้

ในการใชปุ๋้ยอินทรีย์ ส านกัปลดั 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๘ โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

เลี้ยงโค กระบือ ต าบล

กวางโจน 

เพื่อให้ประชาชนมี

รายไดเ้พิ่มมากข้ึน 

ประชาชนท่ีเลี้ยงโค กระบือ ในต าบล

กวางโจน ๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ 

ประชาชนต าบล

กวางโจน 

ประชาชนไดรั้บความรู้

และมีรายไดเ้สริมอีก

ช่องทาง 

เกษตร/ ส านกัปลดั 

๙ โครงการส่งเสริมผลผลิต

ทางการเกษตรของประชาชน  

๑๘ หมู่บา้น 

เพื่อให้ประชาชนมี

รายไดเ้พิ่มมากข้ึน 

เพื่อให้ประชาชนมีรายไดเ้พิ่มมากข้ึน 

๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ 

ประชาชนทั้ง ๑๘ 

หมู่บา้น 

ประชาชนไดรั้บความรู้

และมีรายไดเ้สริมอีก

ช่องทาง 

เกษตร/ ส านกัปลดั 

๑๐ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่

ไข่ ในพื้นท่ีต าบลกวางโจน 

เพื่อให้ประชาชนมี

รายไดเ้พิ่มมากข้ึน 

ประชาชนท่ีเลี้ยงไก่ไข่ ในต าบลกวางโจน 

๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ 

ประชาชนทั้ง ๑๘ 

หมู่บา้น 

ประชาชนไดรั้บความรู้

และมีรายไดเ้สริมอีก

ช่องทาง 

เกษตร/ ส านกัปลดั 

๑๑ โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

เลี้ยงสุกร ต าบลกวางโจน 

เพื่อให้ประชาชนมี

รายไดเ้พิ่มมากข้ึน 

ประชาชนท่ีเลี้ยงสุกร  ในต าบลกวางโจน 

๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ 

ประชาชนต าบล

กวางโจน 

ประชาชนไดรั้บความรู้

และมีรายไดเ้สริมอีก

ช่องทาง 

เกษตร/ ส านกัปลดั 

๑๒ โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

เลี้ยงปลาในกระชงั ในต าบล

กวางโจน 

เพื่อให้ประชาชนมี

รายไดเ้พิ่มมากข้ึน 

ประชาชนท่ีเลี้ยงปลาในกระชงั  ในต าบล

กวางโจน ๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ 

ประชาชนต าบล

กวางโจน 

ประชาชนไดรั้บความรู้

และมีรายไดเ้สริมอีก

ช่องทาง 

เกษตร/ ส านกัปลดั 

๑๓ โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมใน

เขตต าบลกวางโจน 

เพื่อให้ประชาชนมี

รายไดเ้พิ่มมากข้ึน 

ประชาชนท่ีปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  ใน

ต าบลกวางโจน ๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ 

ประชาชนต าบล

กวางโจน 

ประชาชนไดรั้บความรู้

และมีรายไดเ้สริมอีก

ช่องทาง 

เกษตร/ ส านกัปลดั 

๑๔ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล

เพื่อการเกษตร ต าบล

กวางโจน 

เพื่อสนบัสนุนให้

เกษตรกรมีแหล่งท า

กินเพิ่มข้ึน 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน ้าไวใ้ชใ้น

การเกษตร ๐ ๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ 
ประชาชนต าบล

กวางโจน 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน ้า

ไวใ้ชใ้นการเกษตร เกษตร/ ส านกัปลดั 
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แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  องค์การบริหารสว่นตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวดัชัยภมูิ www.kwangjhone.go.th  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๕ โครงการส่งเสริมสนบัสนุน

ในการอนุรักษป่์าชุมชน ป่าภู

หยวก 

เพื่อเป็นการ

อนุรักษป่์าไม ้

เป็นการอนุรักษธ์รรมชาติ ป่าไม ้ให้มี

จ านวนมากข้ึน ๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ 

เพื่อเป็นการ

อนุรักษป่์าไม ้

มีป่าไมเ้พิ่มมากข้ึน 

เกษตร/ ส านกัปลดั 

๑๖ โครงการพฒันาต่อยอด

เกษตรแปลงใหญ่ ต าบล

กวางโจน 

เพื่อการเพิ่ม

รายไดข้อง

ประชาชน 

เพื่อการเพิ่มรายไดข้องประชาชน 

๐ ๐ ๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ 
เพื่อการเพิ่มรายได้

ของประชาชน 

เพื่อการเพิ่มรายไดข้อง

ประชาชน เกษตร/ ส านกัปลดั 

๑๗ โครงการส่งเสริมสนบัสนุน

การด าเนินงานตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนยก์ารถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจ า

ต าบล 

เพื่อเพิ่มความรู้

ให้กบัประชาชน 

ประชาชนในต าบลกวางโจน 

๑๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

เพื่อเพิ่มความรู้

ให้กบัประชาชน 

เพื่อเพิ่มความรู้ให้กบั

ประชาชน 

เกษตร/ ส านกัปลดั 

๑๘ โครงการศูนยป์ฏิบติัการร่วม

ในการช่วยเหลือประชาชน

ขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิ่น 

เพื่อช่วยเหลือ

ประชาชน 

ประชาชนในต าบลกวางโจน 

๒๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

เพื่อช่วยเหลือ

ประชาชน 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน 

เกษตร/ ส านกัปลดั 

๑๙ โครงการฝึกอบรมบุคลากร

ผูน้ าชุมชนดว้ยเศรษฐกิจ

พอเพียงเพื่อเพิ่มผลผลิตทาง

การเกษตรตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อเพิ่มความรู้

ให้กบัประชาชน 

ประชาชนในต าบลกวางโจน 

๓๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

เพื่อเพิ่มความรู้

ให้กบัประชาชน 

เพื่อเพิ่มความรู้ให้กบั

ประชาชน 

เกษตร/ ส านกัปลดั 

๒๐ โครงการช่วยเหลือเกษตรกร

ผูม้ีรายไดน้อ้ย 

เพื่อเพิ่มความรู้

ให้กบัประชาชน 

ประชาชนในต าบลกวางโจน 
๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

เพื่อเพิ่มความรู้

ให้กบัประชาชน 

เพื่อเพิ่มความรู้ให้กบั

ประชาชน 
เกษตร/ ส านกัปลดั 

รวม            
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๑ โครงการอบรมให้ความรู้

เกษตรกรเก่ียวกบัเศรษฐกิจ

พอเพียงในต าบล 

เพื่อให้ประชาชน

ไดค้วามรู้ 

ประชาชนในต าบลกวางโจน 

๖๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

เพื่อให้ประชาชน

ไดค้วามรู้ 

เพื่อให้ประชาชนได้

ความรู้ เกษตร/ ส านกัปลดั 

๒๒ โครงการส่งเสริมและรณรงค์

ให้ประชาชนปลูกหญา้แฝก

ตามแนวพระราชด าริของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 

เพื่อให้ประชาชน

มีความรู้เพิ่มข้ึน

ในการรักษาดิน 

ประชาชนในต าบลกวางโจน 

๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความรู้เพิ่มข้ึนใน

การรักษาดิน 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความรู้เพิ่มข้ึนในการ

รักษาดิน 
เกษตร/ ส านกัปลดั 

๒๓ โครงการพฒันาพื้นท่ีป่า

ชุมชนต าบลกวางโจน 

เพื่อเพิ่มพื้นท่ีป่า

ให้กบัประชาชน 

ประชาชนในต าบลกวางโจน 
๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

เพื่อเพิ่มพื้นท่ีป่า

ให้กบัประชาชน 

เพื่อเพิ่มพื้นท่ีป่าให้กบั

ประชาชน 
เกษตร/ ส านกัปลดั 

๒๔ โครงการรักน ้า รักป่า รักษา

แผ่นดิน 

เพื่อให้ประชาชน

ไดค้วามรู้ 

ประชาชนในต าบลกวางโจน 
๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

เพื่อช่วยเหลือ

ประชาชน 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน 
เกษตร/ ส านกัปลดั 

๒๕ โครงการส่งเสริมการปล่อย

สัตวน์ ้าคืนสู่ธรรมชาติ 

เพื่อเพิ่มพนัธ์

สัตวน์ ้า 

ประชาชนในต าบลกวางโจน 
๓๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

เพื่อเพิ่มพนัธ์สัตว์

น ้า 

เพื่อเพิ่มพนัธ์สัตวน์ ้า 
เกษตร/ ส านกัปลดั 

๒๖ โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรม

พืชอนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาสยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ) 

เพื่อเพิ่มความรู้

ให้กบัประชาชน 

ประชาชนในต าบลกวางโจน 

๗๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

เพื่อเพิ่มความรู้

ให้กบัประชาชน 

เพื่อเพิ่มความรู้ให้กบั

ประชาชน 

เกษตร/ ส านกัปลดั 

รวม            
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แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  องค์การบริหารสว่นตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวดัชัยภมูิ www.kwangjhone.go.th  
 

ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
ยุทธศาสตร์ ๒  การพฒันาด้านเศรษฐกิจพอเพยีง (การพฒันาคนและสังคม งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) 

             ๒.๖ แผนงาน งบกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะไดรั้บ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 
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แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  องค์การบริหารสว่นตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวดัชัยภมูิ www.kwangjhone.go.th  
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  

ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกจิ  องค์กรประชาชน  
องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  ยุทธศาสตร์พฒันาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  ๑  การพฒันาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
  ๑.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคนและสังคม 
    ๑.๑  แผนงานการศึกษา   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

             
รวม             
 
 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  องค์การบริหารสว่นตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวดัชัยภมูิ www.kwangjhone.go.th  
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  ยุทธศาสตร์พฒันาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  ๑  การพฒันาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

  ๑.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคนและสังคม 
    ๑.๒  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
หน่วยงานที่ขอรับ

เงินอุดหนุน 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริมกีฬา
ตา้นยาเสพติด หมู่ ๔ 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนใชเ้วลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนใชเ้วลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 

๐ ๐ ๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๐ เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนใชเ้วลาว่าง
ให้เกิดประโยชน ์

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนใชเ้วลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 

กองการศึกษา  

๒ โครงการแข่งขนักีฬา
เช่ือมความสัมพนัธ์
ระหว่างองคก์ร 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้
เล่นกีฬาและใชเ้วลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

จดัการแข่งขนักีฬาเช่ือม
ความสัมพนัธ์ระหว่างองคก์ร 

๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ จ านวนคร้ัง เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนไดเ้ล่นกีฬา
และใชเ้วลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

กองการศึกษา  

๓ โครงการแข่งขนักีฬา
ประชาชนตา้นยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้
เล่นกีฬาและใชเ้วลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

จดัการแข่งขนักีฬาประชาชน
ตา้นยาเสพติด 

๘๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ จ านวนคร้ัง เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนไดเ้ล่นกีฬา
และใชเ้วลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

กองการศึกษา  

๔ โครงการแข่งขนักีฬา
ทอ้งถิ่นสัมพนัธ์ตา้นยา
เสพติด 

เพื่อส่งเสริมให้ คณะผูบ้ริหาร 
สมาชิก อบต. พนกังานไดเ้ล่น
กีฬา 

จดัการแข่งขนักีฬาทอ้งถิ่น
สัมพนัธ์ตา้นยาเสพติด 

๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ จ านวนคร้ัง เพื่อส่งเสริมให้ คณะ
ผูบ้ริหาร สมาชิก 
อบต. พนกังานได้
เล่นกีฬา 

กองการศึกษา  

๕ โครงการส่งเสริมนกักีฬา
เยาวชนเขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬา 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนใชเ้วลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 

เพื่อส่งเสริมนกักีฬาเยาวชนเขา้
ร่วมการแข่งขนักีฬา 

๓๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ จ านวนคร้ัง เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนใชเ้วลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 

กองการศึกษา  

๖ โครงการจดัซ้ือเคร่ือง
ออกก าลงักาย ประจ า
หมู่บา้น หมู่ ๑ – ๑๘ 

เพื่อให้ประชาชนมีอุปกรณ์กีฬา
ไวอ้อกก าลงักาย 

จดัซ้ือเคร่ืองออกก าลงักาย 
ประจ าหมู่บา้น หมู่ ๑ – ๑๘ 

๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ จ านวนจุด เพื่อให้ประชาชนมี
อุปกรณ์กีฬาไว้
ออกก าลงักาย 

กองการศึกษา  

๗ โครงการจดัซ้ืออุปกรณ์กีฬา
สนบัสนุนให้กบัคณะกรรมการ
หมู่บา้น ๑๘ หมู่บา้น 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมดา้นการ
การกีฬา 

จดัซ้ืออุปกรณ์กีฬาสนบัสนุน
ให้กบัคณะกรรมการหมู่บา้น 
๑๘ หมู่บา้น 

๙๘,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ จ านวนคร้ัง ประชาชนมีสุขภาพ
ท่ีแขง็แรง กองการศึกษา  

แบบ ผ.๐๒ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
หน่วยงานที่ขอรับ

เงินอุดหนุน 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๘ โครงการส่งเสริมและ
พฒันาทกัษะดา้นกีฬา 

เพื่อส่งเสริมและพฒันาทกัษะ
ดา้นกีฬา 

เพื่อส่งเสริมและพฒันาทกัษะ
ดา้นกีฬา 

๐ ๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๑ โครงการ เพื่อส่งเสริมและ
พฒันาทกัษะดา้น
กีฬา 

กองการศึกษา  

๙ โครงการส่งเสริม
แหล่งท่องเท่ียวภายใน
ต าบลกวางโจน  
หมู่ ๑ – ๑๘ 

ส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวภายใน
ต าบลกวางโจน 

ส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวภายใน
ต าบลกวางโจน 

๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ โครงการ กิจกรรมดา้นการ
ท่องเท่ียวไดรั้บการ
สนใจมากข้ึน 

กองการศึกษา  
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  ยุทธศาสตร์พฒันาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  ๑  การพฒันาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
๑.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคนและสังคม 

   ๑.๓  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานที่ขอรับเงิน

อุดหนุน 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

             

             

             

             

             

             

             

รวม             

 
 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  องค์การบริหารสว่นตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวดัชัยภมูิ www.kwangjhone.go.th  
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  ยุทธศาสตร์พฒันาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  ๑  การพฒันาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
๑.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคนและสังคม 

   ๑.๔  แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการควบคุมและ
ป้องกนัโรคขาดสาร
ไอโอดีน ๑๘ หมู่บา้น 

เพื่อป้องกนัโรค
ขาดสารไอโอดีน 

จดัท าโครงการสนบัสนุน
โครงการพระราชด าริ 
ดา้นสาธารณสุข 

๐ ๐ ๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๐ 
เพื่อป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีน จดัท าโครงการสนบัสนุน

โครงการพระราชด าริ ดา้น
สาธารณสุข สาธารณสุข 

หมู่บา้นทั้ง ๑๘ 
หมู่บา้น 

๒ โครงการรณรงคแ์ละ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด 
๑๘  หมู่บา้น 

เพื่อป้องกนัภยัจาก
ยาเสพติด 

จดัท าโครงการ
สนบัสนุนโครงการ
พระราชด าริ ดา้น
สาธารณสุข 

๐ ๐ ๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๐ 

เพื่อป้องกนัภยัจากยาเสพติด จดัท าโครงการสนบัสนุน
โครงการพระราชด าริ ดา้น
สาธารณสุข สาธารณสุข 

หมู่บา้นทั้ง ๑๘ 
หมู่บา้น 

๓ โครงการรณรงคป้์องกนั
โรคไขเ้ลือดออก 

เพื่อควบคมุ ป้องกนั
โรคไขเ้ลือดออก 

ประชาชนในต าบล
กวางโจน ๓๐,๐๐๐ 

๐ ๐ ๐ ๐ เพื่อป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก ลดการเกิดโรค
ไขเ้ลือดออก 

สาธารณสุข 
รพ.สต.บวัพกั

เกวียน 

๔ โครงการอบรม
ผูป้ระกอบการร้านอาหาร
ปลอดภยั 

เพื่อควบคุม
มาตรฐาน
ร้านอาหาร 

ร้านอาหารท่ีเขา้รับอบรม 

๒๐,๐๐๐ 
๐ ๐ ๐ ๐ 

เพื่อให้มีร้านอาหารท่ีเป็น
มาตรฐานในรูปแบบ
เดียวกนั 

ผูบ้ริโภคไดรั้บความ
ปลอดภยั สาธารณสุข 

รพ.สต.บวัพกั
เกวียน 

๕ โครงการควบคุม ป้องกนั
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID ๑๙) 

เพื่อควบคุม ป้องกนั
โรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา ๒๐๑๙  

ลดอตัราการป่วยโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ 

๕๐,๐๐๐ 
๐ ๐ ๐ ๐ 

เพื่อควบคุม ป้องกนัโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

ประชาชนมีสุขภาพท่ี
ดี ห่างไกลโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

สาธารณสุข 
รพ.สต.บวัพกั

เกวียน 

๖ โครงการตรวจมะเร็งเตา้นม
และมะเร็งปากมดลูกใน
พื้นท่ีต าบลกวางโจน 

เพื่อเป็นการป้องกนั
มะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเตา้นม 

เพื่อเป็นการป้องกนั
มะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเตา้นม 

๒๐,๐๐๐ 
๐ ๐ ๐ ๐ 

เพื่อเป็นการป้องกนัมะเร็ง
ปากมดลูกและมะเร็งเตา้นม 

เพื่อเป็นการป้องกนั
มะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเตา้นม 

สาธารณสุข สาธารณสุข 

รวม             
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แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  องค์การบริหารสว่นตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวดัชัยภมูิ www.kwangjhone.go.th  
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์พฒันาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการ  สร้างมลูค่าเพิม่อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  ๓  การพฒันาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 
 ๒.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 

   ๒.๑  แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

             

รวม             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 



155 
 

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  องค์การบริหารสว่นตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวดัชัยภมูิ www.kwangjhone.go.th  
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพฒันาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง 

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑ ด้าน พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   

  ๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
   ๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตวัชี้วดั ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั 
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลกั 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐
(บาท) 

๑. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
ติก เช่ือมระหว่างต าบลระหว่าง
ต าบลกวางโจน หมู่ท่ี ๑๔ ถึง
เทศบาลต าบลธาตุทอง 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนท่ีใชส้ัญจรไปมาได้
สะดวก 

เช่ือระหว่างต าบลกวางโจน –
เทศบาลธาตุทอง  ขนาด 
๑,๘๐๐ x ๖ เมตร 

๒,๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

เพื่อให้มีถนนท่ีมี
คุณภาพ 

เพื่อให้มีถนนท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
ติก เช่ือมระหว่าง บา้นกวางโจน
หมู่ท่ี ๔ ถึงบา้นฉนวน  หมู่ท่ี ๙ 
ต าบลบา้นดอน 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนท่ีใชส้ัญจรไปมาได้
สะดวก 

เช่ือระหว่างต าบลบา้น
กวางโจน หมู่ท่ี ๔ – 
 บา้นฉนวน   
หมู่ท่ี ๙  ขนาด ๓,๘๐๐ x ๖ 
เมตร 

๒,๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

เพื่อให้มีถนนท่ีมี
คุณภาพ 

เพื่อให้มีถนนท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

รวม    ๒  โครงการ ๕,๐๐๐,๐๐๐        

แบบ ผ.๐๒/๒ 
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แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  องค์การบริหารสว่นตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวดัชัยภมูิ www.kwangjhone.go.th  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๓  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  ๗  การบริหารจัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน 
๔. ยุทธศาสตร์ การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

๔.๒  แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. โครงการขดุลอกล าห้วย
หมาตาย 

เพื่อให้ประชาชน มี
น ้าเพ่ืออุปโภคและ
ท าการเกษตร 
 

ขดุลอกล าห้วยหมาตาย ขนาด
ปากกวา้ง  ๑๒  เมตร  ยาว  
๒,๐๐๐  เมตร  ลกึเฉลี่ย  ๓.๐๐  
เมตร  หรือปริมาตรดิน ขดุไม่
นอ้ยกว่า  ๑๘,๐๐๐ลูกบาศก์
เมตร 

๐ ๐ ๐ ๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

ครัวเรือนมีน ้าเพ่ือ
อุปโภคและ
การเกษตร 

ครัวเรือนมีน ้าเพ่ือ
อุปโภคบริโภคและ
ท าการเกษตร  ร้อย
ละ  ๗๐  ของ
ครัวเรือนทั้งหมด 

กองช่าง 

๒. โครงการขดุลอก 
หนองฉิม  
บา้นบวัพกัเกวียน หมู่ท่ี ๑  

เพื่อให้ประชาชน มี
น ้าเพ่ืออุปโภคและ
ท าการเกษตร 
 

ขดุลอกหนองฉิม ขนาด
ปากกวา้ง  ๑๐๐  เมตร  ยาว  
๘๐๐  เมตร  ลึกเฉลี่ย  ๓.๐๐  
เมตร  หรือปริมาตรดิน ขดุไม่
นอ้ยกว่า  ๕๐,๐๐๐ลูกบาศก์
เมตร 

๐ ๐ ๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๐ 

ครัวเรือนมีน ้าเพ่ือ
อุปโภคและ
การเกษตร 

ครัวเรือนมีน ้าเพ่ือ
อุปโภคบริโภคและ
ท าการเกษตร  ร้อย
ละ  ๗๐  ของ
ครัวเรือนทั้งหมด 

กองช่าง 

รวม  ๒  โครงการ    ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐    
 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๓  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  ๗  การบริหารจัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน 
๔. ยุทธศาสตร์ การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

๔.๒  แผนงานการเกษตร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

            
รวม            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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บัญชีครุภณัฑ์ 

         แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

          องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูม ิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์
ส านกังาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังาน  

เคร่ืองพิมพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึพร้อม
ติดตั้งถงัหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) จ านวน 
๑ เคร่ือง ศพด.บา้นบวัพกัเกวียน 

๘,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

กองการศึกษาฯ 

๒ แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์
ส านกังาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังาน 

เคร่ืองพิมพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึพร้อม
ติดตั้งถงัหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) จ านวน 
๑ เคร่ือง ศพด.บา้นหนองกุง 

๘,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

กองการศึกษาฯ 

๓ แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์
ส านกังาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังาน 

เคร่ืองพิมพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึพร้อม
ติดตั้งถงัหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) จ านวน 
๑ เคร่ือง ศพด.บา้นดอนจ าปา 

๘,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

กองการศึกษาฯ 

๔ แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์
ส านกังาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังาน 

เคร่ืองพิมพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึพร้อม
ติดตั้งถงัหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) จ านวน 
๑ เคร่ือง ศพด.วดัเฝือแฝง 

๘,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

กองการศึกษาฯ 

๕ แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์
ส านกังาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังาน 

เคร่ืองพิมพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึพร้อม
ติดตั้งถงัหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) จ านวน 
๑ เคร่ือง ศพด.วดัเจดีย ์

๘,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

กองการศึกษาฯ 

๖ แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์
ส านกังาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังาน 

เคร่ืองพิมพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึพร้อม
ติดตั้งถงัหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) จ านวน 
๑ เคร่ือง ศพด.วดัราษฎร์สามคัคี 

๘,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

กองการศึกษาฯ 

 

 

 แบบ ผ. ๐๓ 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗ แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์
ส านกังาน 

เพื่อให้บุคลากรทางการ
ศึกษามีโต๊ะและเกา้อ้ีท างาน 

โต๊ะท างาน พร้อมเกา้อ้ี จ านวน ๑ ชุด  ศพด.
บา้นบวัพกัเกวียน 

๐ ๓,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ กองการศึกษาฯ 

๘ แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์
ส านกังาน 

เพื่อให้บุคลากรทางการ
ศึกษามีโต๊ะและเกา้อ้ีท างาน 

โต๊ะท างาน พร้อมเกา้อ้ี จ านวน ๑ ชุด  ศพด.
บา้นหนองกุง 

๐ ๓,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ กองการศึกษาฯ 

๙ แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์
ส านกังาน 

เพื่อให้บุคลากรทางการ
ศึกษามีโต๊ะและเกา้อ้ีท างาน 

โต๊ะท างาน พร้อมเกา้อ้ี จ านวน ๑ ชุด  ศพด.
บา้นดอนจ าปา 

๐ ๓,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ กองการศึกษาฯ 

๑๐ แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์
ส านกังาน 

เพื่อให้บุคลากรทางการ
ศึกษามีโต๊ะและเกา้อ้ีท างาน 

โต๊ะท างาน พร้อมเกา้อ้ี จ านวน ๑ ชุด  ศพด.วดั
เฝือแฝง 

๐ ๓,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ กองการศึกษาฯ 

๑๑ แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์
ส านกังาน 

เพื่อให้บุคลากรทางการ
ศึกษามีโต๊ะและเกา้อ้ีท างาน 

โต๊ะท างาน พร้อมเกา้อ้ี จ านวน ๑ ชุด  ศพด.วดั
เจดีย ์

๐ ๓,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ กองการศึกษาฯ 

๑๒ แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์
ส านกังาน 

เพื่อให้บุคลากรทางการ
ศึกษามีโต๊ะและเกา้อ้ีท างาน 

โต๊ะท างาน พร้อมเกา้อ้ี จ านวน ๑ ชุด  ศพด.วดั
ราษฎร์สามคัคี 

๐ ๓,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ กองการศึกษาฯ 

๑๓ แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์
งานบา้น
งานครัว 

เพื่อไวบ้ริการประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการ 

เคร่ืองท าน ้ าเยน็-น ้าร้อน พลาสติก ถงัคว ่า
จ านวน ๑ เคร่ือง ศพด.บา้นบวัพกัเกวียน 

๐ ๐ ๕,๐๐๐ ๐ ๐ 
กองการศึกษาฯ 

๑๔ แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์
งานบา้น
งานครัว 

เพื่อไวบ้ริการประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการ 

เคร่ืองท าน ้ าเยน็-น ้าร้อน พลาสติก ถงัคว ่า
จ านวน ๑ เคร่ือง ศพด.บา้นหนองกุง 

๐ ๐ ๕,๐๐๐ ๐ ๐ 
กองการศึกษาฯ 

๑๕ แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์
งานบา้น
งานครัว 

เพื่อไวบ้ริการประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการ 

เคร่ืองท าน ้ าเยน็-น ้าร้อน พลาสติก ถงัคว ่า
จ านวน ๑ เคร่ือง ศพด.บา้นดอนจ าปา 

๐ ๐ ๕,๐๐๐ ๐ ๐ 
กองการศึกษาฯ 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๖ แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์
งานบา้น
งานครัว 

เพื่อไวบ้ริการประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการ 

เคร่ืองท าน ้ าเยน็-น ้าร้อน พลาสติก ถงัคว ่า
จ านวน ๑ เคร่ือง ศพด.วดัเฝือแฝง 

๐ ๐ ๕,๐๐๐ ๐ ๐ 
กองการศึกษาฯ 

๑๗ แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์
งานบา้น
งานครัว 

เพื่อไวบ้ริการประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการ 

เคร่ืองท าน ้ าเยน็-น ้าร้อน พลาสติก ถงัคว ่า
จ านวน ๑ เคร่ือง ศพด.วดัเจดีย ์

๐ ๐ ๕,๐๐๐ ๐ ๐ 
กองการศึกษาฯ 

๑๘ แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์
งานบา้น
งานครัว 

เพื่อไวบ้ริการประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการ 

เคร่ืองท าน ้ าเยน็-น ้าร้อน พลาสติก ถงัคว ่า
จ านวน ๑ เคร่ือง ศพด.วดัราษฎร์สามคัคี 

๐ ๐ ๕,๐๐๐ ๐ ๐ 
กองการศึกษาฯ 

๑๙ แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์
ส านกังาน 

เพ่ือให้การจดัเก็บเอกสารท่ีเป็น
ระบบ 

ตูเ้หลก็ ๒ บาน จ านวน ๑ หลงั  ศพด.บา้นบวั
พกัเกวียน 

๘,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ กองการศึกษาฯ 

๒๐ แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์
ส านกังาน 

เพ่ือให้การจดัเก็บเอกสารท่ีเป็น
ระบบ 

ตูเ้หลก็ ๒ บาน จ านวน ๑ หลงั  ศพด.บา้น
หนองกุง 

๘,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ กองการศึกษาฯ 

๒๑ แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์
ส านกังาน 

เพ่ือให้การจดัเก็บเอกสารท่ีเป็น
ระบบ 

ตูเ้หลก็ ๒ บาน จ านวน ๑ หลงั  ศพด.บา้นดอน
จ าปา 

๘,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ กองการศึกษาฯ 

๒๒ แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์
ส านกังาน 

เพ่ือให้การจดัเก็บเอกสารท่ีเป็น
ระบบ 

ตูเ้หลก็ ๒ บาน จ านวน ๑ หลงั  ศพด.วดัเฝือ
แฝง 

๘,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ กองการศึกษาฯ 

๒๓ แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์
ส านกังาน 

เพ่ือให้การจดัเก็บเอกสารท่ีเป็น
ระบบ 

ตูเ้หลก็ ๒ บาน จ านวน ๑ หลงั  ศพด.วดัเจดีย ์ ๘,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ กองการศึกษาฯ 

๒๔ แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์
ส านกังาน 

เพ่ือให้การจดัเก็บเอกสารท่ีเป็น
ระบบ 

ตูเ้หลก็ ๒ บาน จ านวน ๑ หลงั  ศพด.วดั
ราษฎร์สามคัคี 

๘,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ กองการศึกษาฯ 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๕ แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์
และ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อความสะดวกและ
รวดเร็วในการติดต่อส่ือสาร 
สืบคน้ขอ้มูลต่างๆ 

ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต Wifi  ศพด.บา้นบวั
พกัเกวียน 

๘,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

กองการศึกษาฯ 

๒๖ แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์
และ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อความสะดวกและ
รวดเร็วในการติดต่อส่ือสาร 
สืบคน้ขอ้มูลต่างๆ 

ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต Wifi  ศพด. บา้น
หนองกุง 

๘,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

กองการศึกษาฯ 

๒๗ แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์
และ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อความสะดวกและ
รวดเร็วในการติดต่อส่ือสาร 
สืบคน้ขอ้มูลต่างๆ 

ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต Wifi  ศพด.บา้นดอน
จ าปา 

๘,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

กองการศึกษาฯ 

๒๘ แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์
และ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อความสะดวกและ
รวดเร็วในการติดต่อส่ือสาร 
สืบคน้ขอ้มูลต่างๆ 

ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต Wifi  ศพด. วดัเฝือ
แฝง 

๘,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

กองการศึกษาฯ 

๒๙ แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์
และ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อความสะดวกและ
รวดเร็วในการติดต่อส่ือสาร 
สืบคน้ขอ้มูลต่างๆ 

ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต Wifi  ศพด. วดัเจดีย ์ ๘,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

กองการศึกษาฯ 

๓๐ แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์
และ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อความสะดวกและ
รวดเร็วในการติดต่อส่ือสาร 
สืบคน้ขอ้มูลต่างๆ 

ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต Wifi  ศพด. วดั
ราษฎร์สามคัคี 

๘,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

กองการศึกษาฯ 

 
 



162 
 

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  องค์การบริหารสว่นตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวดัชัยภมูิ www.kwangjhone.go.th  
 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓๑ แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์
และ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อรักษาความปลอดภยัของ
ทรัพยสิ์นของทางราชการ 

ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV ศพด.บา้นบวัพกั
เกวียน 

๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 

กองการศึกษาฯ 

๓๒ แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์
และ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อรักษาความปลอดภยัของ

ทรัพยสิ์นของทางราชการ 

ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV  ศพด.บา้นหนอง

กุง 

๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 

กองการศึกษาฯ 

๓๓ แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์
และ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อรักษาความปลอดภยัของ

ทรัพยสิ์นของทางราชการ 

ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV  ศพด.บา้นดอน

จ าปา 

๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 

กองการศึกษาฯ 

๓๔ แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์
และ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อรักษาความปลอดภยัของ

ทรัพยสิ์นของทางราชการ 

ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV ศพด.วดัเฝือแฝง ๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 

กองการศึกษาฯ 

๓๕ แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์
และ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อรักษาความปลอดภยัของ

ทรัพยสิ์นของทางราชการ 

ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV ศพด.วดัเจดีย ์ ๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 

กองการศึกษาฯ 

๓๖ แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์
และ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อรักษาความปลอดภยัของ

ทรัพยสิ์นของทางราชการ 

ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV ศพด.วดัราษฎร์

สามคัคี 

๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 

กองการศึกษาฯ 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓๗ แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใชใ้นการเก็บขยะและ

อ านวยความสะดวกในพื้นท่ี

ต าบลกวางโจน 

รถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตนั ๖ ลอ้ แบบอดัทา้ย ตู้

บรรทุกมูลฝอยความจุไม่นอ้ยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร 

ตวัถงัท าดว้ยเหล็ก รับน ้าหนกัไม่ต ่ากว่า ๖,๐๐๐ 

กิโลกรัม ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 

๒,๔๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

กองสาธารณสุขฯ 

๓๘ แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์
และ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อใชใ้นการท างานและ

บริการประชาชน 

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 

กองสาธารณสุขฯ 

๓๙ แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์
งานบา้นงาน
ครัว 

เพื่อใชใ้นการรองรับปริมาร

ขยะท่ีมีจ านวนมากขึ้น 

ถงัขยะ ๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 
กองสาธารณสุขฯ 

๔๐ แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์
วสัดุ
วิทยาศสตร์
หรือการแพทย ์

เพื่อใชใ้นการออกเยี่ยมผูป่้วย

ในพื้นท่ี 

ชุดอุปกรณ์ทางการแพทยส์ าหรับนกับริบาล

ทอ้งถิ่น 

๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 

กองสาธารณสุขฯ 

๔๑ แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์
วสัดุ
วิทยาศสตร์
หรือการแพทย ์

เพื่อใชใ้นการออกเยี่ยมผูป่้วย

ในพื้นท่ี 

วคัซีนป้องกนัโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ 

กองสาธารณสุขฯ 

๔๒ แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์
โรงงาน 

เพื่อใชใ้นการออกช่วยเหลือ

ประชาชน 

วสัดุอุปกรณ์ในการกูภ้ยั ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
กองสาธารณสุขฯ 

๔๓ แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใชใ้นการติดต่อราชการ รถยนตโ์ดยสารขนาด ๑๒ ท่ีนัง่ (รถตู)้ ๐ ๐ ๐ ๑,๓๖๔,๐๐๐ ๐ 
ส านกัปลดั 



164 
 

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  องค์การบริหารสว่นตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวดัชัยภมูิ www.kwangjhone.go.th  
 

 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔๔ แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์
และ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อป้องกนัอาชญากรรม และ

ทรัพยสิ์นทางราชการ 

กลอ้ง CCTV จ านวน ๑๘ จุด ๐ ๐ ๐ ๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

กองช่าง 
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บญัชีสรุปโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน  อ าเภอภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ 
  

 

ยุทธศาสตร์ 

ปี  ๒๕๖๖ ปี  ๒๕๖๗ ปี  ๒๕๖๘ ปี  ๒๕๖๙ ปี  ๒๕๗๐ รวม  ๕  ปี 

จ านวน

โครงการ 
งบประมาณ  (บาท) 

จ านวน

โครงการ 
งบประมาณ  (บาท) 

จ านวน

โครงการ 
งบประมาณ  (บาท) 

จ านวน

โครงการ 
งบประมาณ  (บาท) 

จ านวน

โครงการ 
งบประมาณ  (บาท) จ านวนโครงการ งบประมาณ  (บาท) 

ด้านบริหารทั่วไป 

     ๑.แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

 

๕ 

 

๓๗๐,๐๐๐ 

 

๑ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

  

๖ ๖๑๗,๐๐๐ 

   

๑๒ 

 

๑,๑๘๗,๐๐๐ 

    ๒.แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑๘ ๑,๑๘๑,๐๐๐ - - ๑ ๒๐๐,๐๐๐ - - - - ๑๙ ๑,๓๘๑,๐๐๐ 

รวม ๒๓ ๑,๕๕๑,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๖ ๖๑๗,๐๐๐ - - ๓๑ ๒,๕๖๘,๐๐๐ 

ด้านบริการชุมชนและสังคม             

    ๓.แผนงานการศึกษา ๒๗ ๙,๑๘๔,๗๕๗ ๗ ๑๑๐,๐๐๐ ๕ ๙๕,๐๐๐ ๘ ๙๙๐,๐๐๐ - - ๔๗ ๑๐,๓๗๙,๗๕๗ 

    ๔.แผนงานสาธารณสุข ๓๓ ๔,๓๖๘,๖๐๐ - - - - ๔ ๘๕๐,๐๐๐ - - ๓๗ ๕,๒๑๘,๖๐๐ 

    ๕.แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - ๓ ๖๐,๐๐๐ ๒ ๑๓๐,๐๐๐ - - ๕ ๑๙๐,๐๐๐ 

    ๖.แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - ๑ ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑ ๑๐๐,๐๐๐ 

    ๗.แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน ๔ ๔๑๐,๐๐๐ ๒ ๒๔๐,๐๐๐ ๒ ๒๖๐,๐๐๐ ๗ ๑,๐๔๐,๐๐๐ - - ๑๕ ๑,๙๕๐,๐๐๐ 

    ๘.แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ ๒๐ ๑,๙๗๘,๐๐๐ ๒ ๑๑๐,๐๐๐ - - - - - - ๒๒ ๒,๐๘๘,๐๐๐ 

รวม ๘๔ ๑๕,๙๔๑,๓๕๗ ๑๑ ๔๖๐,๐๐๐ ๑๐ ๔๑๕,๐๐๐ ๒๒ ๓,๑๑๐,๐๐๐ - - ๑๒๗ ๑๙,๙๒๖,๓๕๗ 

ด้านการเศรษฐกิจ             

    ๙.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑๒๑ ๑๑๗,๘๐๐,๐๐๐ ๔๔ ๙,๗๕๐,๐๐๐ ๑๖ ๖,๘๕๐,๐๐๐ ๒๑ ๗,๔๕๐,๐๐๐ ๘ ๓,๕๕๐,๐๐๐ ๒๑๐ ๑๔๕,๔๐๐,๐๐๐ 

   ๑๐.แผนงานการเกษตร ๑๒ ๕๗๕,๐๐๐ ๒ ๗๐,๐๐๐ ๘ ๒๒๐,๐๐๐ ๓ ๑๔๐,๐๐๐ ๒ ๑๒๐,๐๐๐ ๒๗ ๑,๑๒๕,๐๐๐ 

รวม ๑๒๒ ๑๑๘,๑๗๕,๐๐๐ ๔๖ ๙,๘๒๐,๐๐๐ ๒๔ ๗,๐๗๐,๐๐๐ ๒๔ ๗,๕๙๐,๐๐๐ ๑๐ ๓,๖๗๐,๐๐๐ ๒๓๖ ๑๔๖,๓๒๕,๐๐๐ 

ด้านการด าเนินงานอื่นๆ             

   ๑๑.แผนงานงบกลาง             

รวม             

รวมทั้งส้ิน ๒๓๐ ๑๓๕,๘๖๗,๓๕๗ ๕๘ ๑,๐๔๘,๐๐๐ ๓๕ ๗,๖๘๕,๐๐๐ ๕๒ ๑๑,๓๑๗,๐๐๐ ๑๐ ๓,๖๗๐,๐๐๐ ๓๙๕ ๑๖๙,๐๑๙,๓๕๗ 
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ส่วนที่  ๔ 
การน าแผนพฒันาท้องถิ่นปีไปสู่การปฏิบัต ิ

ยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนงาน 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
๑ การพฒันาคนและสังคม บริการชุมชนและสังคม ๑. สาธารณสุข 

๒. การศึกษา   
๓.  การศาสนา  วฒันธรรม  
     และนนัทนาการ 
๔. สร้างความ  
     เขม้แขง็ของชุมชน 
๕. สังคมสงเคราะห ์
๖.การรักษาความ  
   สงบภายใน 

-กองสาธารณสุขและ  
  ส่ิงแวดลอ้ม 
-กองการศึกษา  ศาสนาและ   
  วฒันธรรม 
-ส านกัปลดั 
-กองสวสัดิการสังคม 
-ส านกัปลดั 

 

๒ การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ การเศรษฐกิจ ๑.  การเกษตร -ส านกัปลดั 
-กองสวสัดิการสังคม 

-กองการศึกษา    
  ศาสนาและ  
  วฒันธรรม 

๓ การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน บริการชุมชนและสังคม ๑.  เคหะและชุมชน 
๒.  การเศรษฐกิจ 

-กองช่าง  

๔ การพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

บริการชุมชนและสังคม ๑.  เคหะและชุมชน 
๒.  การเกษตร 

-กองช่าง 
-ส านกัปลดั 

-กองสาธารณสุข   
  และส่ิงแวดลอ้ม 
 

๕ การบริหารกิจการบา้นเมือง                             
ท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

บริหารทัว่ไป ๑. บริหารงานทัว่ไป -ส านกัปลดั 
-กองคลงั 

-กองคลงั 
-กองช่าง 
-กองการศึกษา     
  ศาสนาแล   
  วฒันธรรม 
-กองสวสัดิการสังคม 
-กองสาธารณสุข 
   และส่ิงแวดลอ้ม 

รวม      
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ส่วนท่ี  ๕ 
การติดตามและประเมินผล 

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

   แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิน่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขเพิม่เติม ฉบบัที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙)  เป็น
แบบท่ีก าหนดใหค้ณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ด าเนินการใหค้ะแนนตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ซ่ึง
เป็นส่วนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา โดยด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในหกสิบวนั นบัแต่วนัท่ี
ประกาศใชง้บประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดงัน้ี 
  ๑. แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๖-๒๕๗๐)   ประกอบดว้ย 
  ๑.๑ ขอ้มูลสภาพทัว่ไปและขอ้มูลพ้ืนฐานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ๒๐ คะแนน 
  ๑.๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศกัยภาพ ๑๕ คะแนน 
  ๑.๓ ยทุธศาสตร์ ๖๕ คะแนน ประกอบดว้ย 
   (๑) ยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ๑๐ คะแนน 
   (๒) ยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ๑๐ คะแนน 
   (๓) ยทุธศาสตร์จงัหวดั ๑๐ คะแนน 
   (๔) วิสัยทศัน์ ๕ คะแนน 
   (๕) กลยทุธ์ ๕ คะแนน 
    (๖) เป้าประสงคข์องแต่ละประเดน็กลยทุธ์ ๕ คะแนน 
   (๗) จุดยืนทางยทุธศาสตร์ ๕ คะแนน 
   (๘) แผนงาน ๕ คะแนน 
   (๙) ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน 
   (๑๐) ผลผลิต/โครงการ ๕ คะแนน 

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑท่ี์ควรไดเ้พื่อใหเ้กิดความสอดคลอ้งและขบัเคล่ือนการพฒันา 
ทอ้งถ่ิน ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไม่ควรนอ้ยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
  ๒. แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถิน่ท้องถิน่ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)     ประกอบดว้ย 
  ๒.๑ การสรุปสถานการณ์การพฒันา ๑๐ คะแนน 
  ๒.๒ การประเมินผลการนา้แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีไปปฏิบติัในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน 
  ๒.๓ การประเมินผลการนา้แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีไปปฏิบติัในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน 
  ๒.๔ ยทุธศาสตร์และแผนงาน ๑๐ คะแนน 
  ๒.๕ โครงการพฒันา ๖๐ คะแนน ประกอบดว้ย 
   (๑) ความชดัเจนของช่ือโครงการ ๕ คะแนน 
   (๒) ก าหนดวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัโครงการ ๕ คะแนน 
   (๓) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชดัเจนนา้ไปสู่การตั้งงบประมาณไดถู้กตอ้ง ๕ คะแนน 
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   (๔) โครงการมีความสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ คะแนน 

   (๕) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบบัที่ ๑๒   ๕ คะแนน 
   (๖) โครงการมีความสอดคลอ้งกบั Thailand ๔.๐ ๕ คะแนน 
   (๗) โครงการสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์จงัหวดั ๕ คะแนน 
   (๘) โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างใหป้ระเทศชาติมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืนภายใต้
หลกัประชารัฐ ๕ คะแนน 
   (๙) งบประมาณ มีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน 
   (๑๐) มีการประมาณการราคาถูกตอ้งตามหลกัวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน 
   (๑๑) มีการก าหนดตวัช้ีวดั (KPI) และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ ๕ คะแนน 
   (๑๒) ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์๕ คะแนน 
   คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑท่ี์ควรไดเ้พ่ือใหเ้กิดความสอดคลอ้งและขบัเคล่ือนการพฒันาทอ้งถ่ิน
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไม่ควรนอ้ยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
  ๓. แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประเดน็การพจิารณา คะแนน 
 

ประเด็นการพจิารณา คะแนน 
๑. ขอ้มูลสภาพทัว่ไปและขอ้มูลพ้ืนฐานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ๒๐ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศกัยภาพ ๑๕ 
๓. ยทุธศาสตร์ ประกอบดว้ย ๖๕ 
     ๓.๑ ยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (๑๐) 
     ๓.๒ ยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั (๑๐) 
     ๓.๓ ยทุธศาสตร์จงัหวดั (๑๐) 
     ๓.๔ วิสัยทศัน ์ (๕) 
     ๓.๕ กลยทุธ์ (๕) 
     ๓.๖ เป้าประสงคข์องแต่ละประเด็นกลยทุธ์ (๕) 
     ๓.๗ จุดยืนทางยทุธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘ แผนงาน (๕) 
     ๓.๙ ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 
     ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
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๔  .แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  เพ่ือความ
สอดคล้อง แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

 
ประเด็นการพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.ข้อมูลสภาพท่ัวไปและ 
   ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดงัน้ี 
(๑) ขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นกายภาพ เช่น ท่ีตั้งของหมู่บา้น/
ชุมชน/ต าบล  ลกัษณะภูมิประเทศ ลกัษณะภูมิอากาศ 
ลกัษณะของดิน ลกัษณะของแหลง่นา้ ลกัษณะของไม/้
ป่าไม ้ฯลฯ ดา้นการเมือง/การปกครอง เช่น  เขตการ
ปกครอง  การเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

 

 (๒) ขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ขอ้มูล
เก่ียวกบัจา้นวนประชากร และช่วงอายแุละจา้นวน
ประชากร ฯลฯ 

(๒) 
 

 

 (๓) ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุขอาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ 

(๒) 
 

 

 
 

ประเด็นการพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

 (๔) ขอ้มูลเก่ียวกบัระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศพัท ์ฯลฯ 

(๒) 
 

 

 (๕) ขอ้มูลเก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว ์การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย/์กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงทอ้งถิ่น 
(ดา้นการเกษตรและแหล่งนา้) 

(๒) 
 

 

 (๖) ขอ้มูลเก่ียวกบัศาสนา ประเพณี วฒันธรรม เช่น 
การนบัถือศาสนาประเพณีและงานประจา้ปี ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคา้พ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ 
และอื่นๆ 

(๒) 
 

 

 (๗) ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ เช่น นา้ ป่าไม ้
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) 
 

 

 (๘) การส ารวจและจดัเก็บขอ้มูลเพื่อการจดัทา้
แผนพฒันาทอ้งถ่ินหรือการใชข้อ้มูล จปฐ. 
 

(๒) 
 

 

 (๙) การประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และ
การด าเนินการประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด ร่วมทา้ ร่วมตดัสินใจ ร่วม

(๓) 
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ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแกปั้ญหา 
ปรึกษาหารือแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อแกปั้ญหาส าหรับ
การพฒันาทอ้งถ่ินตามอ านาจหนา้ท่ีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

๒ . การวิเคราะห์ 
      สภาวการณ์และศักยภาพ 
 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดงัน้ี 
(๑) การวิเคราะหท่ี์ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความ
สอดคลอ้งยทุธศาสตร์จงัหวดั ยทุธศาสตร์การพฒันา
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั 
ยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน นโยบาย
ของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยงแผน
ยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๑๕ 
(๒) 

 

 

 (๒) การวิเคราะห์การใชผ้งัเมืองรวมหรือผงัเมือง
เฉพาะและการบงัคบัใชผ้ลของการบงัคบัใช ้
สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นตอ่การพฒันาทอ้งถ่ิน 

(๑) 
 

 

 (๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ดา้นแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุขความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วฒันธรรม 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

(๒) 
 

 

 (๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ขอ้มูลดา้นรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม 
การพฒันาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยูท่ัว่ไป เป็นตน้ 

(๒) 
 

 

 (๕) การวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้ม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติ
ต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือส่ิงท่ีเกิดขึ้น 
การประดิษฐ์ ท่ีมีผลต่อส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา 
 

 (๒) 
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ประเด็นการพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

 (๖) ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พฒันาในปัจจุบนัและโอกาสการพฒันาในอนาคตของ
ทอ้งถ่ิน ดว้ยเทคนิค SWOTAnalysis ท่ีอาจส่งผลต่อการ
ด าเนินงานไดแ้ก ่S-Strength (จุดแขง็)WWeakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat 
(อุปสรรค) 
 

(๒) 
 

 

 (๗) สรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการของ
ประชาชนเชิงพ้ืนท่ี มีการน าเสนอปัญหา คน้หาสาเหตุ
ของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการ
แกไ้ขปัญหาหรือวิธีการแกไ้ขปัญหา การก าหนด
วตัถุประสงคเ์พื่อแกไ้ขปัญหา 

(๒) 
 

 

 (๘) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรั้บ 
และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น สรุปสถานการณ์การพฒันา การ
ตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณการ
ประเมินผลการนา้แผนพฒันาทอ้งถ่ินไปปฏิบติัในเชิง
ปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินในเชิงคุณภาพ 

(๑) 
 

 

 (๙) ผลท่ีไดรั้บจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น ผลท่ีไดรั้บ/ผลท่ีส าคญั 
ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่
ผา่นมาและแนวทางการแกไ้ข ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

(๑) 
 

 

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓ . ๑ ยทุธศาสตร์ของ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดงัน้ี 
สอดคลอ้งกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้มของ
ทอ้งถ่ิน ประเดน็ปัญหาการพฒันาและแนวทางการ
พฒันาท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินและเช่ือมโยงหลกัประ ชารัฐ  แผน
ยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและ Thailand ๔.๐ 

๖๕ 
(๑๐) 

 

 

๓ . ๒ ยทุธศาสตร์ของ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
เขตจงัหวดั 
 

สอดคลอ้งและเช่ือมโยงกบัสภาพสงัคม เศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน และยทุธศาสตร์จงัหวดั และ
เช่ือมโยงหลกัประชารัฐแผนยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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๓.๓ ยทุธศาสตร์จงัหวดั สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผน่ดิน นโยบาย/ยทุธศาสตร์ 
คสช. และนโยบายรัฐบาลหลกัประชารัฐ แผน
ยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 
 

 

๓.๔ วิสัยทศัน ์ วิสัยทศัน์ ซ่ึงมีลกัษณะแสดงสถานภาพท่ีองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอยา่งชดัเจน สอดคลอ้งกบัโอกาสและศกัยภาพ
ท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
และสัมพนัธ์กบัโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน 

(๕) 
 

 

 
ประเด็นการพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๓.๕ กลยทุธ์  แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงท่ีตอ้งทา้ตาม
อ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจะนา้ไปสู่
การบรรลุวิสัยทศัน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชดัเจนในส่ิง
ท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทศัน์นั้น 

(๕) 
 

 

๓.๖ เป้าประสงคข์องแต ่
        ละประเด็นกลยทุธ ์
 

เป้าประสงคข์องแต่ละประเด็นกลยทุธ์มีความสอดคลอ้ง
และสนบัสนุนต่อกลยทุธ์ท่ีจะเกิดขึ้น มุ่งหมายส่ิงหน่ึงส่ิง
ใดท่ีชดัเจน 

(๕) 
 

 

๓.๗ จุดยนืทางยทุธศาสตร์ 
        (Positioning) 
 

ความมุ่งมัน่อนัแน่วแน่ในการวางแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
เพื่อใหบ้รรลุวิสัยทศันข์ององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศกัยภาพของพ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนา้ไปสู่
ผลส าเร็จทางยทุธศาสตร์ 

(๕) 
 

 

๓.๘ แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือแผนงานท่ีเกิดจาก
เป้าประสงค ์ตวัช้ีวดัค่าเป้าหมาย กลยทุธ์ จุดยืนทางยทุธศาสตร์
และยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นท่ีมีความชดัเจน 
นา้ไปสู่การจดัทา้โครงการพฒันาทอ้งถ่ินในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี 
โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดงักล่าว 

(๕) 
 

 

๓.๙ ความเช่ือมโยงของ 
ยทุธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ความเช่ือมโยงองคร์วมท่ีนา้ไปสู่การพฒันาทอ้งถิ่นท่ีเกิดผล
ผลิต /โครงการจากแผนยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ 
แผนพฒันาภาค/แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั/แผนพฒันาจงัหวดั 
ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขต
จงัหวดัและยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

(๕) 
 

 

๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ 
 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตท่ีเป็นชุดหรือเป็นโครงการ
ท่ีเป็นชุด กลุ่มหรืออนัหน่ึงอนัเดียวกนั ลกัษณะเดียวกนั          
เป็นตน้ เพื่อนา้ไปสู่การจดัท าโครงการเพ่ือพฒันาทอ้งถ่ิน
ในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

(๕) 
 

 

รวมคะแนน ๑๐๐  
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๒.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ประเด็นการพฒันา คะแนน 
๑. การสรุปสถานการณ์การพฒันา ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนา้แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีไปปฏิบติัในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓. การประเมินผลการนา้แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีไปปฏิบติัในเชิงคณุภาพ ๑๐ 
๔. แผนงานและยทุธศาสตร์การพฒันา ๑๐ 
๕. โครงการพฒันา ประกอบดว้ย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชดัเจนของช่ือโครงการ  (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชดัเจนนา้ไปสู่การตั้งงบประมาณไดถู้กตอ้ง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๕) 
     ๕.๖  โครงการมีความสอดคลอ้งกบั Thailand ๔.๐ (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์จงัหวดั (๕) 
     ๕.๘  โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างใหป้ระเทศชาติมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน 
                ภายใตห้ลกัประชารัฐ 

(๕) 
 

     ๕.๙   งบประมาณ มีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกตอ้งตามหลกัวิธีการงบประมาณ  (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตวัช้ีวดั (KPI) และสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ  (๕) 
     ๕.๑๒  ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

แนวทางเบ้ืองตน้ในการใหค้ะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคลอ้งแผนพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 
 

ประเด็นการพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์ 
    การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัทา้ยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน (ใชก้ารวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(DemandAnalysis)/Global Demand และ Trend ปัจจยัและ
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพฒันา อยา่งนอ้ยตอ้ง
ประกอบดว้ยการวิเคราะหศ์กัยภาพดา้นเศรษฐกิจ, ดา้นสังคม, ดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม) 

๑๐ 
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ประเด็นการพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๒. การประเมินผลการนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไป 
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

 

๑) การควบคุมท่ีมีการใชต้วัเลขต่างๆ เพื่อน ามาใชว้ดัผลในเชิงปริมาณ
เช่น การวดัจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนัน่เองว่า
เป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไวห้รือไม่จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามท่ีได้
ก าหนดไวเ้ท่าไหร่ จา้นวนท่ีไม่สามารถด าเนินการไดมี้จ านวนเท่าไหร่า
มารถอธิบายไดต้ามหลกัประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพฒันา
ทอ้งถ่ินตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีไดก้ าหนดไว ้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

๑๐ 
 

 

๓. การประเมินผลการนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไป 
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่างๆ มาใชเ้พื่อวดัว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ี
ด าเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อความตอ้งการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอ านาจหนา้ท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ ส่ิงของ 
วสัดุครุภณัฑ ์การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลกัษณะถูกตอ้ง คงทน 
ถาวรสามารถใชก้ารไดต้ามวตัถุประสงคห์รือไม่ ซ่ึงเป็นไปตามหลกั
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบติัราชการท่ีบรรลุวตัถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบติัราชการตามท่ีไดรั้บงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกบัส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ 
 

 

๔ . แ ผ น ง า น แ ล ะ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดา้นต่างๆ มีความสอดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จดัท าโครงการพฒันาทอ้งถ่ินโดยใช ้SWOTAnalysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลกัการ บูรณาการ 
(Integration) กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดต่อกนั 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดา้นต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัการแกไ้ข
ปัญหาความยากจน หลกัประชารัฐ และหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทอ้งถ่ิน (ดา้นการเกษตรและแหล่ง
นา้)(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 

๑๐ 
 

 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชดัเจนของช่ือ 
      โครงการ 

 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดงัน้ี 
เป็นโครงการท่ีมีวตัถุประสงคส์นองต่อแผนยทุธศาสตร์การ
พฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและด าเนินการเพื่อให้
การพฒันาบรรลุตามวิสัยทศัน์ขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีก าหนดไว ้ช่ือโครงการมีความชดัเจน มุ่งไปเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึง อ่านแลว้เขา้ใจไดว่้าจะพฒันาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

 

๕.๒ ก าหนด
วตัถุประสงค ์
สอดคลอ้งกบัโครงการ 
 

มีวตัถุประสงคช์ดัเจน (clear objective) โครงการตอ้งก าหนด
วตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัความเป็นมาของโครงการ สอดคลอ้ง
กบัหลกัการและเหตผุล วิธีการด าเนินงานตอ้งสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์มีความเป็นไปไดช้ดัเจน มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) 
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ประเด็นการพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ ) มีความ 
ชดัเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณไดถู้กตอ้ง 
 

สภาพท่ีอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางท่ีตอ้งไปให้ถึงเป้าหมาย
ตอ้งชดัเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อยา่งไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชดัเจนว่าโครงการน้ีจะท าท่ีไหน เร่ิมตน้ในช่วงเวลาใดและ
จบลงเม่ือไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมี
หลายกลุ่ม ให้บอกชดัลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลกั ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) 
 

 

๕ . ๔ โครงการ              
มีความสอดคลอ้งกบั  
แผนยทุธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 

โครงการสอดคลอ้งกบั (๑) ความมัน่คง (๒) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขนั (๓) การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน (๔) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัทางสังคม (๕) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (๖) การปรับสมดุล
และพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมัน่คง มัง่คัง่ 
ยัง่ยืน 

(๕) 
 

 

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ ) มีความ 
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา 
เ ศ ร ษ ฐ กิจ แ ล ะ               
สังคมแห่งชาติ 
 

โครงการมีความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบบัท่ี ๑๒ โดย (๑) ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคน
เป็นศูนยก์ลางการพฒันา (๓) ยึดวิสัยทศัน์ภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี(๔ ) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย  ๒๕๗๙  (๕ ) ยึดหลักการ
น าไปสู่การปฏิบติัให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจงัใน ๕ ปีท่ีต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใตแ้นวทางการพฒันา (๑) การ
ยกระดบัศกัยภาพการแข่งขนัและการหลุดพน้กบัดกัรายไดป้านกลางสู่
รายไดสู้ง(๒) การพฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยัและการปฏิรูประบบ
เพื่อสร้างสังคมสูงวยัอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหล่ือมล้าทาง
สังคม (๔)การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม (๖)การบริหารราชการแผน่ดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(๕) 
 

 

๕.๖ โ ค ร ง ก า ร               
มีความสอดคลอ้งกบั 
Thailand  ๔.๐ 
 

โครงการมีลกัษณะหรือสอดคลอ้งกบัการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนด้วยนวตักรรม ท า
น้อย ได้มาก เช่น (๑) เปล่ียนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง
นวตักรรม (๒) เปล่ียนจากการขบัเคล่ือนประเทศดว้ยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่
การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี  ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม  (๓ ) 
เปล่ียนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า  ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้ น 
รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด้วยวิทยาการ  ความคิดสร้างสรรค์ นวตักรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจยัและพฒันาแลว้ต่อยอดความไดเ้ปรียบ
เชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วฒันธรรม 
ฯลฯ 

(๕) 
 

 

๕.๗ โครงการสอดคลอ้ง โครงการพฒันาทอ้งถ่ินมีความสอดคลอ้งกบัห้วงระยะเวลาของ (๕)  
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กบัยทุธศาสตร์จงัหวดั 
 

แผนพฒันาจงัหวดัท่ีไดก้ าหนดขึ้น เพ่ือขบัเคล่ือนการพฒันาทอ้งถ่ิน
เสมือนหน่ึงการขบัเคล่ือนการพฒันาจงัหวดั ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหน่ึงออกจากกนัได ้นอกจากน้ีโครงการพฒันาทอ้งถ่ินตอ้งเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปดว้ยกนักบัยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ีได้
ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจบุนั 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนนที่

ได้ 

๕.๘ โครงการแกไ้ขปัญหา  
ค ว า ม ย า ก จน หรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มัน่คง มัง่คัง่  ย ัง่ยืน ภายใต้
หลกัประชารัฐ 

เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใตพ้ื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน 
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายไดเ้ป็น
โครงการท่ีประชาชนตอ้งการเพ่ือให้เกิดความยัง่ยืน ซ่ึงมีลกัษณะท่ีจะให้
ทอ้งถิ่นมีความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน เป็นทอ้งถิ่นท่ีพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงทอ้งถิ่น  (ดา้นการเกษตรและ
แหล่งนา้) (LSEP) 

(๕) 
 

 

๕.๙ งบประมาณ มีความ 
สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพฒันาจะตอ้งค านึงถึงหลกัส าคญั ๕ ประการใน
การจดัทกโครงการไดแ้ก ่(๑) ความประหยดั (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔)
ความยติุธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) 
 

 

๕.๑๐ มีการประมาณการ 
ราคาถูกตอ้งตามหลกั วิธีการ
งบประมาณ 
 

การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาตอ้งให้สอดคลอ้งกบัโครงการ
ถูกต้องตามหลกัวิชาการทางช่าง  หลกัของราคากลาง ราคากลาง
ทอ้งถ่ินมีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบไดใ้นเชิง
ประจกัษ์มีความคลาดเคล่ือนไม่มากกว่าหรือไม่ต ่ากว่าร้อยละห้า
ของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในขอ้บญัญติั/เทศบญัญติั  เงิน
สะสม หรือรายจ่ายพฒันาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

(๕) 
 

 

๕ . ๑ ๑ มีการก าหนด 
ตวัช้ีวดั ( KPI) และ 
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
และผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ 

มีการก าหนดดัชนี ช้ีว ัดผลงาน  (Key Performance Indicator : KPI)ท่ี
สามารถวดัได้(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได ้เช่น การก าหนดความพึงพอใจการก าหนด
ร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวตัถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีส่ิงท่ีได้รับ 
(การคาดการณ์ คาดว่าจะไดรั้บ) 

(๕) 
 

 

๕.๑๒ ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ 
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
 

ผลท่ีไดรั้บเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นไดจ้ริงจากการด าเนินการตามโครงการพฒันา
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้การไดผ้ลหรือผลท่ีเกิดขึ้นจะตอ้ง
เท่ากบัวตัถุประสงคห์รือมากกว่าวตัถุประสงค์ ซ่ึงการเขียนวตัถุประสงค์
ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง  ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (๒) วดัและประเมินผลระดบัของความส าเร็จ
ได ้
(๓) ระบุส่ิงท่ีตอ้งการด าเนินงานอยา่งชดัเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด
และสามารถปฏิบติัได ้(๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง 
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

(๕) 
 

 

รวมคะแนน ๑๐๐  
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๓.  สรุปผลการพฒันาท้องถิ่นในภาพรวม 
   ๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ขอ้ ๓๐ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัทา้แผนพฒันาขององคก์ร 
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ ฉบบัท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ก าหนดวา่ ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลต่อสภาทอ้งถ่ินและคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดงักล่าวและตอ้งปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั 
โดยอยา่งนอ้ยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และ ขอ้ ๒๙ (๓) ก าหนด
วา่ ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เพื่อใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน และคณะกรรมการพฒันา
ทอ้งถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบในท่ี
เปิดเผยภายในสิบหา้วนั นบัแต่วนัรายงานผลและเสนอความเห็นดงักล่าวและตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็น
ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั โดยอยา่งนอ้ยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปีโดยใชรู้ปแบบเชิงพรรณาซ่ึงสามารถแสดงไดท้ั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ขอ้มูลต่าง ๆ 
จาก  ใชแ้บบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
   (๑)   แบบตวับ่งช้ีการปฏิบติังาน (Performance Indicators) 

(๒)   แบบบตัรคะแนน (Scorecard Model) แบบบตัรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ  
Kaplan & Norton 
   (๓)   แบบมุ่งวดัผลสัมฤทธ์ิ (Result Framework Model (RF)) 

(๔)   แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตวัแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
(๕)   แบบวดักระบวนการปฏิบติังาน (Process Performance Measurement System   

(PPMS))  ระบบการวดักระบวนการปฏิบติังานหรือ PPMS 
   (๖)   แบบการประเมินโดยใชวิ้ธีการแกปั้ญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดขึ้นหรือ 
Problem- Solving Method 
  (๗)   แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
   (๘)   แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
   (๙)   แบบการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment Model) 
   (๑๐)  แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
   (๑๑)  แบบอ่ืน ๆ ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนดขึ้น ทั้งน้ีตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบตาม
ขอ้ (๑)-(๑๐) หรือเป็นแบบผสมก็ได ้
 
 



178 
 

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  องค์การบริหารสว่นตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวดัชัยภมูิ www.kwangjhone.go.th  
 

  ๗.๒  เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลท่ีไดจ้ริง ๆ คืออะไร ค่าใชจ่้าย(Cost)  
เวลา (Time)   เป็นไปตามท่ีก าหนดไวห้รือไม่ 
   ๗.๓  ประชาชนไดป้ระโยชน์อยา่งไรหรือราชการไดป้ระโยชน์อยา่งไร 
   ๗.๔  วดัผลนั้นไดจ้ริงหรือไม่ หรือวดัไดเ้ท่าไหร่  (Key Performance Indicators : KPIs) 
   ๗.๕  ผลกระทบ (Impact) 
๔.  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่นในอนาคต 

  ๔.๑  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

  ๔.๒  ข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะ  ผลจากการพฒันา 


