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ค าน า 

ผนพัฒนาทองถิไน ฒพธศธ ๎๑๒ํ-๎๑๒๑ณ ขององค์การบริหารสวนต าบลกวางจน  
เดด านินตามนวทางการทบทวนผนพัฒนาทองถิไน ของกรมสงสริมการปกครองทองถิไน กระทรวงมหาดเทย 
ดวนทีไสุด ทีไ มท ์๔ํ์ธ๏นว ๎๕๏ํ ลงวันทีไ ํ๑  พฤษภาคม  ๎๑๒๎ รืไองซักซอมนวทางการทบทวน
ผนพัฒนาทองถิไน ฒพธศธ ๎๑๒ํท๎๑๒๑ณ ขององค์กรปกครองสวนทองถิไน ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยการบริหารงานจังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ พธศธ ๎๑๑ํ มาตรา ํ๕ วรรคสาม พืไอ฿ห
สอดคลองละชืไอมยงกับผนจังหวัด ผนกลุมจังหวัด รวมทัๅงผนปฏิบัติราชการประจ าปงบประมาณ฿นพืๅนทีไ
เดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะกอ฿หกดประยชน์สูงสุด฿หกับประชาชน จึงอาศัยอ านาจตามขอ ๑ หงระบียบ
กระทรวงมหาดเทยวาดวยการจัดท าผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิไน พธศธ ๎๑๐๔ ละทีไกเข
พิไมติม ซักซอมนวทางการทบทวนผนพัฒนาทองถิไน พรอมทัๅงก าหนดระยะวลาผนพัฒนาทองถิไนปน
ระยะวลาหาป ฒพธศธ๎๑๒ํท๎๑๒๑ณ ดยระยะริไมรกของการทบทวนผนพัฒนาทองถิไน ฒพธศธ๎๑๒ํท
๎๑๒๑ณ ฿หจัดท าประชาคม฿นระดับต าบล ละ฿หองค์กรปกครองสวนทองถิไนด านินการทบทวนผนพัฒนา
ทองถิไน ฒพธศธ ๎๑๒ํท๎๑๒๑ณ ฿หลวสรใจภาย฿นวันทีไ ํ๑ มิถุนายน  ๎๑๒๎  ละจัดท าผนพัฒนาทองถิไนขึๅน
ตามระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดวยการจัดท าผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิไน พธศธ ๎๑๐๔ ตาม
หนังสือดวนทีไสุด ทีไ มท ์๔ํ์ธ๏ นว๑๓๕๓ ลงวันทีไ  ํ์  ตุลาคม  ๎๑๑๕ รืไองซักซอมนวทางการจัดท าผน
ละประสานผนพัฒนาทองถิไนสีไป ฒพธศธ๎๑๒ํท๎๑๒๐ณ ขององค์กรปกครองสวนทองถิไน ตามระบียบ
กระทรวงมหาเทยวาดวยการจัดท าผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิไน ฒฉบับทีไ ๎ณ พธศธ ๎๑๑๕ ปน
การจัดท าผนทีไสอดคลองกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวน
ทองถิไน฿นขตจังหวัด ผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทองถิไนตามนวทางศรษฐกิจพอพียง ดยค านึงถึงการบูรณา
การยุทธศาสตร์ประทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตร์การขาสูประชาคมอาซียน ละนวทางด านินการ
ตรียมความพรอมพืไอขาสูประชาคมอาซียนขององค์กรปกครองสวนทองถิไน ยุทธศาสตร์การพัฒนาพืๅนทีไ ผัง
มืองรวม ผนชุมชนนผนหมูบาน ละสภาพปัญหาความตองการของประชาชน฿นพืๅนทีไ ละ฿ชปนกรอบ฿นการ
จัดท างบประมาณรายจายขององค์การบริหารสวนต าบลกวางจน ตามระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดวย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิไน พธศธ ๎๑๐ํ ละทีไกเขพิไมติม 
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คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าผนพัฒนาทองถิไน เดรวบรวมประดในหลักการพัฒนา ปัญหา
ความตองการ ละขอมูลน ามาจัดท ารางผนพัฒนาทองถิไน พืไอสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิไนพิจารณา
รางผนพัฒนาทองถิไน ละสนอผูบริหารพิจารณาพืไอสนอรางผนพัฒนาทองถิไนตอสภาองค์การบริหารสวน
ต าบลกวางจน พจิารณา฿หความหในชอบ ละประกาศ฿ชผนพัฒนาทองถิไน ตามระบียบกระทรงมหาดเทยวา
ดวยการจัดท าผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิไน พธศธ ๎๑๐๔ ตามล าดับ 

องค์การบริหารสวนต าบลกวางจน หวังปนอยางยิไงวาผนพัฒนาทองถิไน ฒพธศธ ๎๑๒ํ-๎๑๒๑ณ 
ฉบับนีๅ จะปนผนพัฒนาทองถิไน ทีไสนองตอบปัญหานความตองการของประชาชนต าบลกวางจน พรอมทัๅง
รองรับการขาสูประชาคมอาซียนของประทศเทยตอเป  

       

 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าผนพัฒนา 

องค์การบริหารสวนต าบลกวางจน  
กรกฎาคม  ๎๑๒๎ 
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สารบัญ 

หนา 

สวนทีไ  ํ สภาพทัไวเปละขอมูลพืๅนฐานของต าบลกวางจน 

ํ.ํ ดานศักยภาพ          ํ  

 ํธ๎ สภาพทางศรษฐกิจ            ๐ 

 ํ.๏ สภาพทางสังคม       ๑   

 ํ.๐ การบริการพๅืนฐาน       ๕ 

 ํธ๑ ขอมูลอืไน โ        ํํ  

 ํธ๒ ศักยภาพ฿นต าบล       ํ๏ 

 ํธ๓ ศรษฐกิจพอพียงทองถิไน      ํ๕ 

 ํธ๔ ศาสนา ประพณี  วัฒนธรรม      ๒๐ 

 ํธ๕ ทรัพยากรธรรมชาติ       ๒๑ 

 ํธํ์ อืไน โ         ๒๑  

สวนทีไ  ๎ สรุปผลการพัฒนาทองถิไนตามผนพัฒนาทองถิไน  
 ๎.ํ สรุปผลการด านินงานตามงบประมาณทีไเดรับ 

 ๎.๎ ผลทีไเดรับจากการด านินงาน฿นปงบประมาณ     
 ๎.๏ สรุปปัญหาอุปสรรคการด านินงานทีไผานมาละนวทางการกเข         
สวนทีไ  ๏  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองสวนทองถิไน 

       ๏ธํ ความสัมพันธ์ระหวางผนพัฒนาระดับมหภาค       ๒๒ 

  ๏ธ๎ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกฉียงหนอื   ํํ๕  

  ๏ธ๏ ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัด      ํ๎๎  

 ๏ธ๐ ผน THAILAND ๐ธ์       ํ๎๓  

  ๏ธ๑ รายละอียดผนยุทธศาสตร์      ํ๎๕ 

สวนทีไ  ๐  การน าผนพัฒนาทองถิไนสีไปีเปสูการปฏิบัติ 
  ๐ธํ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาละผนงาน     ํ๐์  

 ๐ธ๎ บัญชีครงการพัฒนา       ํ๐ํ 

  ๐ธ๏ รายละอียดครงการพัฒนา       ๎ํ๕ 

    ฒส าหรับ อุดหนุนองคก์รปกครองสวนทองถิไน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชนณ 
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  ๐ธ๐ รายละอียดครงการพัฒนา       ๎๎๔ 

                       ฒส าหรับประสานครงการพัฒนาองค์การบริหารสวนจังหวัดณ  

  ๐ธ๑ รายละอียดครงการพัฒนา       ๎๏ํ 

                      ฒส าหรับ ครงการพัฒนาทีไองค์กรปกครองสวนทองถิไนการดยเม฿ชงบประมาณณ  
  ๐ธ๒ บุญชีสรุปครงการพัฒนา      ๎๏๎  

  ๐ธ๓ บุญชีครุภัณฑ์        ๎๏๐  

สวนทีไ  ๑   การติดตามละประมินผล 

  ๑ธํ การตดิตามละประมินผลยุทธศาสตร์     ๎๐์  

 ๑ธ๎ นวทางการพิจารณาการตดิตามละประมินผลครงการ  ๎๐์ 

              พืไอความสอดคลองผนพัฒนาทองถิไน       

 ๑ธ๏ นวทางการพิจารณาการตดิตามละประมินผลยุทธศาสตร ์ฯ  ๎๐ํ  

 ๑ธ๐ นวทางบืๅองตน฿นการ฿หคะนนทางการพิจารณาการตดิตาม ฯ ๎๐๎ 

  ๑ธ๒ สรุปผลการพัฒนาทองถิไน฿นภาพรวม     ๎๑ํ  

           

ภาคผนวก 

ค าสัไงคณะกรรมการการจัดท าผนผนพัฒนาทองถิไน     
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บันทึกหลักการละหตุผล 

ประกอบผนพัฒนาทองถิไนทองถิไน ฒพธศธ ๎๑๒ํ – ๎๑๒๑ณ ทบทวนผนพัฒนาทองถิไน 

 ขององค์การบริหารสวนต าบลกวางจน 

ทททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททท 

หตุผลละความจ าป็น 

 หตุผลละความจ าปน฿นการทบทวนผนพัฒนาทองถิไนทองถิไน  ฒพธศธ๎๑๒ํ –  
๎๑๒๑ณ ขององค์การบริหารสวนต าบลกวางจน 

 ตามทีไ องค์การบริหารสวนต าบลกวางจน  มีภารกิจส าคัญ฿นการพัฒนาทองถิไน฿นขตพืๅนทีไ
รับผิดชอบ  พืไอพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน฿นสวนรวม฿หดีขๅึน เดอนุมัติประกาศ฿ชผนพัฒนาทองถิไนสีไป 
ฒพธศธ ๎๑๒ํ – ๎๑๒๐ณ  มืไอวันทีไ  ๎๑  ตุลาคม  ๎๑๑๕ เปลว ละเดพิไมติมผนพัฒนาทองถิไนสีไป ครัๅงทีไ ๏  
มืไอวันทีไ ๏์ มษายน  ๎๑๒๎  นัๅน  

 นืไองจากการจัดท าครงการนกิจกรรม ดังปรากฏ฿นผนพัฒนาทองถิไน ฒพธศธ ๎๑๒ํ  
– ๎๑๒๑ณ  ขององค์การบริหารสวนต าบลกวางจน ยังเมครอบคลุมละมีความจ าปนรงดวน฿นการ฿หบริการ
สาธารณะกประชาชน฿นพืๅนทีไปนเปอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล จึงมีความจ าปนตองพิไมติมกเข
ปลีไยนปลงผนครงการนกิจกรรม฿หสอดคลองกับขอทใจจริงละสถานการณ์ปัจจุบันพืไอด านินการ฿หกิด
ประยชน์สูงสุดตอประชาชนดยสวนรวมละพืไอตอบสนอง กเขปัญหาความดือดรอน฿หกับประชาชน฿นพืๅนทีไ
รับผิดชอบ  ดังนัๅน พืไอ฿หถูกตองละปนเปตามระบียบกระทรวงมหาดเทย วาดวยการจัดท าผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิไน พธศธ ๎๑๐๔  ละฉบับทีไ ๎ พธศธ ๎๑๑๕ ขอ  ๕  พืไอประยชน์ของประชาชน  
องค์กรปกครองสวนทองถิไนอาจพิไมติมหรือปลีไยนปลงผนพัฒนาทองถิไนสีไปเด ประกอบกับหนังสือซักซอม
นวทางการทบทวนผนพัฒนาทองถิไน ของกรมสงสริมการปกครองทองถิไน กระทรวงมหาดเทย ดวนทีไสุด ทีไ 
มท ์๔ํ์ธ๏นว ๎๕๏ํ ลงวันทีไ ํ๑  พฤษภาคม  ๎๑๒๎ รืไองซักซอมนวทางการทบทวนผนพัฒนาทองถิไน 
ฒพธศธ ๎๑๒ํท๎๑๒๑ณ ขององค์กรปกครองสวนทองถิไน ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงาน
จังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ พธศธ ๎๑๑ํ มาตรา ํ๕ วรรคสาม พืไอ฿หสอดคลองละชืไอมยงกับ
ผนจังหวัด ผนกลุมจังหวัด รวมทัๅงผนปฏิบัติราชการประจ าปงบประมาณ฿นพืๅนทีไเดอยางมีประสิทธิภาพ อัน
จะกอ฿หกดประยชน์สูงสุด฿หกับประชาชน จึงอาศัยอ านาจตามขอ ๑ หงระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดวย
การจัดท าผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิไน พธศธ ๎๑๐๔ ละทีไ 
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กเขพิไมติม ซักซอมนวทางการทบทวนผนพัฒนาทองถิไน พรอมทัๅงก าหนดระยะวลาผนพัฒนาทองถิไนปน
ระยะวลาหาป ฒพธศธ๎๑๒ํท๎๑๒๑ณ ดยระยะริไมรกของการทบทวนผนพัฒนาทองถิไน ฒพธศธ๎๑๒ํท
๎๑๒๑ณ ฿หจัดท าประชาคม฿นระดับต าบล ละ฿หองค์กรปกครองสวนทองถิไนด านินการทบทวนผนพัฒนา
ทองถิไน ฒพธศธ ๎๑๒ํท๎๑๒๑ณ ฿หลวสรใจภาย฿นวันทีไ ํ๑ มิถุนายน  ๎๑๒๎   

นืไองจากระยะวลา฿นการรวบรวมพิจารณาของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าผน
องค์การบริหารสวนต าบลกวางจน ละคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสวนต าบลกวางจน เมทันวลาทีไ
ก าหนดตามระบียบดังกลาว  จึงขออนุมัติ฿หขยายระยะวลาผอนผันการทบทวนผนพัฒนาทองถิไน ฒพธศธ 
๎๑๒ํท๎๑๒๑ณ จากนายอ าภอ  ออกเปอีกเมกินวันทีไ ํ๑  กรกฎาคม  ๎๑๒๎ ละ฿หด านินการตามระบียบ
นีๅ  ดยมีขัๅนตอนด านินการดังนีๅ 

ํ. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าผนพัฒนาทองถิไนจัดท ารางผนพัฒนาทองถิไนสีไปทีไพิไมตมิหรอื
ปลีไยนปลงพรอมหตุผลละความจ าปนสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิไน  ละ฿หปนเปตาม
หนังสือซักซอมนวทางการทบทวนผนพัฒนาทองถิไน ของกรมสงสริมการปกครองทองถิไน 
กระทรวงมหาดเทย ดวนทีไสุด ทีไ มท ์๔ํ์ธ๏นว ๎๕๏ํ ลงวันทีไ ํ๑  พฤษภาคม ๎๑๒๎ รืไอง
ซักซอมนวทางการทบทวนผนพัฒนาทองถิไนฒพธศธ ๎๑๒ํท๎๑๒๑ณ ขององค์กรปกครองสวน
ทองถิไน 

๎. คณะกรรมการพัฒนาทองถิไนละประชาคมทองถิไนพิจารณารางผนพัฒนาทองถิไนสีไปทีไพิไมตมิ 
หรอืปลีไยนปลงพืไอสนอผูบริหารทองถิไน 

๏. ผูบริหารทองถิไนพิจารณาอนุมัตริางผนพัฒนาทองถิไนสีไปทีไพิไมตมิหรอืปลีไยนปลงละ
ประกาศ฿ชผนพัฒนาทองถิไนสีไปทีไพิไมติมหรอืปลีไยนปลง 

พืไอ฿หปนเปตามกฎหมายวาดวยสภาต าบลละองค์การบริหารสวนต าบล  ส าหรับองค์การบริหาร
สวนต าบล  ฿หผูบริหารทองถิไนสนอรางผนพัฒนาทองถิไนสีไปทีไพิไมติมหรือปลีไยนปลงตอสภาองค์การ
บริหารสวนต าบลพืไอ฿หความหในชอบกอน  ลวผูบริหารทองถิไนจงึพิจารณาอนุมัติละประกาศ฿ชตอเป  

ดังนัๅน  องค์การบริหารสวนต าบลละจึงเดทบทวนผนพัฒนาทองถิไน ฒพธศธ ๎๑๒ํ – ๎๑๒๑ณ นีๅ
ขึๅนพืไอ฿หมีความหมาะสม สอดคลองกับปัญหาละความตองการของประชาชน ละพืไอ฿หสามารถกปัญหา 
ความจ าปนรงดวน ทันตอสถานการณ์฿นปัจจุบัน  อีกทัๅง฿ชปนกรอบ฿นการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตอเป  
ละการทบทวนผนพัฒนาพัฒนาทองถิไน ฒพธศธ๎๑๒ํท๎๑๒๑ณ ฿นครัๅงนีๅ จะกิดประยชน์สูงสุดกประชาชน
ละองค์กรปนส าคัญ   
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สวนทีไ  ํ   
สภาพทัไวเปละขอมูลพืๅนฐานของต าบลกวางจน 

สภาพทัไวเป 

ํธดานศักยภาพ 

ํธํ ทีไตัๅงละขนาด 

ต าบลกวางจน  ตัๅงอยูทางทิศตะวันออกฉียง฿ตของอ าภอภูขียว  หางจากอ าภอเปตามทาง 

สายภูขียว-ชัยภูมิ  ปนระยะทางประมาณ  ํ๏  กิลมตร  มพีืๅนทีไทัๅงหมดประมาณ ๓๔.๒  ตารางกิลมตร    
หรอืประมาณ ๐๕,ํ๎๑ เร  มีพืๅนทีไ฿หญปนอันดับทีไ ๑ ของอ าภอภูขียว รองจากทศบาลบานกง ทศบาล
ธาตุทอง  ต าบลหนองตูม  ละต าบลหนองคอนเทย 

      ํธ๎ อาณาขต  ต าบลกวางจน  มอีาณาขตติดตอกับต าบล/อ าภอ฿กลคียงดังนีๅ 
ทิศหนอื        ติดตอกับต าบลอล  ละต าบลบานพชร  อ าภอภูขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
ทิศ฿ต         ติดตอกับทศบาลต าบลธาตุทอง อ าภอภูขียว จังหวัดชัยภูมิ ละต าบลหลุบคา 

                   อ าภอกงครอ  จังหวัดชัยภูมิ 
ทิศตะวันออก  ติดตอกับต าบลบานพชร  ต าบลบานดอน  อ าภอภูขียว  ละต าบลหนองสังข์ 

                                         อ าภอกงครอ  จังหวัดชัยภูมิ 
ทิศตะวันตก    ติดตอกับทศบาลต าบลธาตุทอง  อ าภอภูขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

 ํ.๏ ลักษณะภูมิประทศ 

      ต าบลกวางจนมพีืๅนทีไสูงทางทิศตะวันตกละลาดตไ าลงทางทิศตะวันออกพืๅนทีไสวน฿หญปนทีไดอน
ละปนทีไราบลุม  ตามล ามนๅ าพืๅนทีไบริวณภูหยวกสูงจากระดับนๅ าทะลปานกลางประมาณ ๓๎๑ มตร พๅืนทีไ
ทีไตไ าทีไสุดของต าบลอยูสูงจากระดับนๅ าทะลปานกลางประมาณ  ๎ํ๔-๎๒๑ มตร      

 ํ.๐ ลักษณะภูมิอากาศต าบลกวางจน อยู฿นภูมิอากาศบบมรสุมขตรอน มีฤดูกาล ๏ ฤดู คอื 

ฤดูหนาว ประมาณดือนพฤศจกิายน - กุมภาพันธ์ 
   ฤดูรอน  ประมาณดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

   ฤดูฝน  ประมาณดือนมถิุนายน – ตุลาคม 

สภาพอากาศดยทัไวเป  มีอากาศหนาวจัด฿นฤดูหนาว  รอนจัด฿นฤดูรอน มีระยะชวงฤดูฝนสลับ 

กับอากาศหงลงตกตางกันอยางชัดจน  ละจากการทีไลักษณะภูมิประทศมีทือกขาภูหยวกกัๅนทางทิศ
ตะวันตก  ทือกขาดังกลาวปนสิไงทีไกีดขวางลงฝนจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกฉียง฿ต  จงึสงผล฿ห
ปริมาณฝนตกเมมากทาทีไควร 
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ผนทีไองค์การบริหารสวนต าบลกวางจน 

 

 

                                                        

N 

  

 

 

 ํ.๑ จ านวนหมูบาน  

        ต าบลกวางจนบงการปกครองออกปนหมูบานทัๅงสๅิน  ํ๔ หมูบาน มีพๅืนทีไตใมทัๅงหมูบาน฿นขต
องค์การบริหารสวนต าบล  ดังนีๅ  คือ 

  บานบัวพักกวียน  หมูทีไ  ํ  บานนาลอม  หมูทีไ ํ์ 

  บานนนทอง  หมูทีไ  ๎  บานทองส าราญ หมูทีไ ํํ 

  บานหนองครอ  หมูทีไ ๏  บานบัวพักกวียน หมูทีไ ํ๎ 

  บานกวางจน  หมูทีไ ๐  บานหนองกุงค า  หมูทีไ  ํ๏ 

  บานดอนจ าปา  หมูทีไ ๑  บานหนองกุง  หมูทีไ  ํ๐ 

  บานหนองกุง  หมูทีไ ๒  บานหนองสะดา หมูทีไ ํ๑ 

  บานหนองปอดง หมูทีไ ๓  บาน฿หมทพประทาน หมูทีไ ํ๒ 

  บานนนตุน  หมูทีไ ๔  บานนนจ าปาทอง หมูทีไ ํ๓ 

  บานสวนออย  หมูทีไ ๕  บานกวางจน  หมูทีไ ํ๔ 

 



10 

 

ผนพัฒนาทองถิไน ฒพธศธ๎๑๒ํท๎๑๒๑ณ องค์การบริหารสวนต าบลกวางจน อ าภอภูขยีว จังหวัดชัยภูมิ  
 

 

ํ.๒ ประชากร องค์การบริหารสวนต าบลกวางจน มีจ านวนครัวรือนทัๅงสิๅน ๏ถ๎๎๔ ครัวรือน    

       มีจ านวนประชากร  ทัๅงสิๅน  ํํ,๒๐๔ คน ขอมูล ณ ดือนกุมภาพันธ์  ๎๑๒๎ 
 

 

  อางองิ * ผูพิมพ์รายงานฤ นิลบล คุณประทุม พิมพท์ีไ ส านักทะบียนอ าภอภูขียว ป ๎๑๒๎ 

 

 

หมูทีไ ชืไอหมูบาน จ านวนครัวรือน 
ประชากร 

รวม 
ชาย หญิง 

ํ บัวพักกวียน ๏๔ํ ๑๏๑ ๑๑ํ ํ,์๔๒ 

๎ นนทอง ํ๐๐ ๏์๑ ๎๔๔ ๑๕๏ 

๏ หนองครอ ํ๐๓ ๎๏์ ๎๏๏ ๐๒๏ 

๐ กวางจน ํ๐๑ ๎๎๔ ๎๏๔ ๐๒๒ 

๑ ดอนจ าปา ํ๒๒ ๏์๏ ๏ํ๕ ๒๎๎ 

๒ หนองกุง ๎๕๓ ๐๐๕ ๐๑๒ ๕์๑ 

๓ หนองปอดง ํ๕๎ ๏๒๐ ๏๓๐ ๓๏๔ 

๔ นนตุน ๔๏ ํ๒๒ ํ๑๔ ๏๎๐ 

๕ สวนออย ํ๕์ ๐์๓ ๏๓๒ ๓๔๏ 

ํ์ นาลอม ํํ๒ ๎๏๑ ๎๏๎ ๐๒๓ 

ํํ ทองส าราญ ํ๒๕ ๏๑๏ ๏๏ํ ๒๔๐ 

ํ๎ บัวพักกวียน ๎์๏ ๐ํ๎ ๐๎๎ ๔๏๐ 

ํ๏ หนองกุงค า ๎๓๏ ๐์๐ ๏๔๏ ๓๔๓ 

ํ๐ หนองกุง ํ๔๎ ๏๎๕ ๏๒๎ ๒๕ํ 

ํ๑ หนองสะดา ํ๏๑ ๎๕๕ ๏์๓ ๒์๒ 

ํ๒ ฿หมทพประทาน ๔๑ ํ๎ํ ํ๑๎ ๎๓๏ 

ํ๓ นนจ าปาทอง ํ๓์ ๏๔๒ ๏๒์ ๓๐๒ 

ํ๔ กวางจน ํ๑์ ๎๔๏ ๎๕๓ ๑๔์ 

  รวมทัๅงสิๅน ๏ถ๎๎๔ ๑,๔์๕ ๑,๔๏๕ ํํ,๒๐๔ 
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๎. สภาพทางศรษฐกิจ 

       ๎.ํ อาชีพ  

    อาชีพหลัก  คือการท านา  ซึไงมีอยู฿นทุกหมูบาน  ขาวทีไปลูกสวนสวน฿หญปนขาวหนียว (สวน฿หญ
ปนขาวหนียวพันธ์ กข.๒ ละ กข.๎๏) ขาวจาวมีปลูกบางตปนสวนนอย 

    อาชีพรอง  คือการท าเร  ละท าสวน เดก 
  การปลูกออย มีปลูกมากปนอันดับสองรองจากขาว ละปลูก฿นพืๅนทีไ฿นทุกหมูบาน  นืไองจาก
อยู฿กลรงงานนๅ าตาลรวมกษตรกร(฿นต าบลคกสะอาด อ าภอภูขียว) คิดปนพืๅนทีไพาะปลูกออยทัๅงหมด  
๓,๐๕๑  เร  ปนพืชศรษฐกิจทีไส าคัญรองจากขาว 

การปลูกขาวพด ตดิมปลูกปนจ านวนมาก ต฿นปัจจุบันกใมีปลูกบางตเมมากนักสวน฿หญ
ปลูกฉพาะส าหรับบริภค฿นครัวรอืน 

การปลูกเมผล เมยืนตน เดก มะมวง กลวย มะพราว มะขามฯ ปลูก฿นพืๅนทีไกือบทุกหมูบาน   
คิดปนพืๅนทีไพาะปลูก  ๎๒๒  เร 

การลีๅยงสัตว์ มีกือบทุกหมูบาน สัตวท์ีไลๅียงเดก 
                     ํธ การลีๅยงคนืๅอ (คพืๅนมือง, คลูกผสม, คพันธ์ท) มีการลีๅยงกระจายเป฿นทุก        

หมูบานมีกษตรกรผูลีๅยงประมาณ ํ์์ ราย ละคนืๅอประมาณ ๎์์ตัว มีลีๅยงมาก฿นบานหนองครอ  บาน
บัวพักกวียน (ม.ํ) ละบานหนองกุงค า (ม.ํ๏) 

                      ๎. การลีๅยงกระบือ ลีๅยงพืไอ฿ชงาน฿นการท าการกษตรมีกษตรกรผูลีๅยงจ านวน ๑์ ราย  
กระบือประมาณ ํ์์ตัว มีการลีๅยงประปราย฿นหมูทีไํ บานบัวพักกวียน บานดอนจ าปา บานหนองครอ  ละ
บานหนองกุงค า 

                     ๏. การลีๅยงสุกร ปนการลีๅยงบบออมงิน฿นครัวรือน  นอกนัๅนกใปนการลีๅยงปนฟารม์  
ขนาดลใก สวนฟาร์มขนาดกลางละขนาด฿หญมจี านวนนอย  ต าบลกวางจนมผีูลีๅยง สุกรจ านวน  ๑์  ราย  

สุกรจ านวน  ๑์์  ตัว 

                      ๐. การลีๅยงปด (ปดชอรีไ, ปดทศ) สวน฿หญลีๅยงพืไอบริภค฿นครัวรือน มีกษตรกรผูลีๅยง 
จ านวน  ๎์์  ราย  ปดจ านวน  ๎ถ์์์  ตัว 

   ๑. การลีๅยงเก  (เกนๅือ, เกเข, เกพๅืนมอืง) ต าบลกวางจนมกีารลีๅยงเกปนฟาร์มขนาดกลาง             
ดยปนลูกคาของบริษัท฿หญทีไท าการสงออก กษตรกรผูลีๅยงประมาณ ๎๒๎ ราย เกจ านวน ๏์์,์์์ ตัว 

การประมง การท าประมง฿นพืๅนทีไต าบลกวางจน จะปนประมงนๅ าจดื คือ จับปลาจากหลงนๅ า
ธรรมชาติละกษตรกรบางสวนกใพาะลีๅยงพันธ์ปลาดวย ชน ปลานลิ ปลาตะพียน  ปลาเน  ปลาดุก  ดยขุด
บอลีๅยงปลาหรอืลีๅยงปลา฿นนาขาว  ตนับวายังปนสวนนอย ซึไงมีอยูกระจาย฿นหมูบานตาง โ ของต าบล 
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  อาชีพสริม  เดก 
                          การทอผา ซึไงมอียู฿นทุกหมูบาน สวน฿หญปนการทอผาเหม ผาเหมมัดหมีไ ละผาขิด 
สวนมากปนการท าพืไอการออม฿นครัวรอืน ท ามากทีไบานหนองกุงทัๅง ๏ หมู คอื หมู ๒,ํ๏,ํ๐ บานบัวพัก
กวียนทัๅง ๎ หมู หมูทีไ ํ ละ ํ๎  บานนาลอม ละบานหนองปอดง  
                          การคาขาย สวนมากปนรานขายของช าขนาดลใก ละขนาดกลาง ซึไงมีกระจายเป฿นทุก
หมูบานตทีไมมีากทีไสุดคือ  บานหนองกุงทัๅงสามหมูบาน  รองลงมาคือบานบัวพักกวียนทัๅงสองหมูบาน   

      รับจางตาง โ 

๎.๎ หนวยธุรกิจ฿นขต องค์การบริหารสวนต าบล 

ท  ปัมนๅ ามันละกาซ สวน฿หญปนปัมนๅ ามันขนาดลใก ละปัมหลอด จ านวน    ๎    หง 

ท  รงสี      จ านวน  ๏์ หง 

ท  รานอาหาร      จ านวน    ๏ หง 

-  รานคา     จ านวน  ๒์ หง 

ท  รานท าฟอร์นิจอร์ละหลใกดัด     จ านวน    ๎ หง 

ท  อูซอมรถยนต์/จักรยานยนต์     จ านวน  ํ์ หง 

ท  ฟาร์มเก     จ านวน    ๏ หง 

ท  กิจการยางรัด    จ านวน    ํ หง 

-  รับซืๅอถังพลาสติกละหลใก   จ านวน    ๎ หง 

ท  รานสริมสวย    จ านวน    ๐ หง 

ท  กดังกใบกสหุงตมขนาดลใก   จ านวน    ํ หง 

-  สาทรศัพท์คลืไอนทีไ    จ านวน    ํ หง 

ท  รานขายผาส ารใจรูป    จ านวน    ํ หง 

ท  รงงานท าหลใกปง    จ านวน    ๎ หง 

ท  รงงานทอผาเหมพรม   จ านวน    ํ หง 

๏.  สภาพทางสังคม 

๏ธํ การศึกษา 

  ฿นขตองคก์ารบริหารสวนต าบลมีการศกึษาทัๅง฿นระบบรงรียนละนอกระบบรงรียนอยู  ๐  ระดับ  
คือ  กอนประถมศกึษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน  ละมัธยมศกึษาตอนปลาย  ดังนีๅ  คือ 
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 * รงรียน฿นพืๅนทีไ จ านวน ๕ รงรียน ดังนีๅ 
                 ํ. รงรียนชุมชนบานบัวพักกวียน                      ๒. รงรียนบานหนองปอดง     

                 ๎. รงรียนบานกวางจนนนทอง                      ๓. รงรียนบานสวนออย     

                 ๏. รงรียนคุรุราษฎร์วทิยา       ๔. รงรียนบานนาลอม 

                 ๐. รงรียนบานดอนจ าปา             ๕. รงรียนกวางจนศกึษา    

                 ๑. รงรียนบานหนองกุง   

         รงรยีนมัธยมศึกษา มจี านวน ๎ รงรียน คอื 

    ํธ รงรียนคุรุราษฎร์วทิยา  บานหนองครอ  ปนรงรียนมัธยมขยายอกาส  

   ระดับมัธยมศกึษาปดการสอน฿นระดับมัธยมศกึษาตอนตน  (ม.ํ-ม.๏)    

                 ๎. รงรียนกวางจนศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตนถึงมัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.ํ-ม.๒)     
                      รงรียนถายอนสังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิไน ฒอบจธณ 
 

ตารางสดงจ านวนนักรียน฿นระบบยกตามระดับการศึกษา 

ชืไอรงรยีน 

นักรียนระดับ 

ประถม ฒป ๎๑๎ณ 
นักรียนระดับมัธยม 

ฒป ๎๑๒๎ณ 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ป ๎๑๒๎ 

รงรียนคุรุราษฎร์วทิยา 

รงรียนชุมชนบานบัวพักกวียน 

รงรียนกวางจนนนทอง 

รงรียนดอนจ าปา 

รงรียนนาลอม 

รงรียนสวนออย 

รงรียนหนองกุง 

รงรียนหนองปอดง 

ํ๏๐ 

ํ์ํ 

๑๔ 

๓๕ 

ท 

๑๐ 

ํํ์ 

๏๑ 

ํ์๏ 

๓์ 

๐๕ 

๓๓ 

ท 

๐๓ 

ํ๎๎ 

๏๔ 

๎๓ 

ท 

ท 

ท 

ท 

ท 

ท 

ท 

๎๔ 

ท 

ท 

ท 

ท 

ท 

ท 

ท 

๎๕๎ 

ํ๓ํ 

ํ์๓ 

ํ๑๒ 

ท 

ํ์ํ 

๎๏๎ 

๓๏ 

รวม ๑๓ํ ๑์๒ ๎๓ ๎๔ ํถํ๏๎ 

        
 

                           หมายหตุ : ขอมูลนักรียน ณ วันทีไ ํ์ มิถุนายน ๎๑๒๎ 
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ตารางสดงจ านวนนักรียนศูนย์พัฒนาดใกลใกต าบลกวางจน ประจ าปี ๎๑๒๎ 

  

การศึกษานอกระบบ  มี  ํ  หง 

 ต าบลกวางจนมีครือขายของกรมการศึกษานอกรงรียนมาปดบริการ฿นพืๅนทีไของต าบล  หรอืทีไ
รียกวา กศนธต าบลกวางจนมกีารฝกอาชีพหลักสูตรระยะสัๅน พรอมมีอินตอร์นใตเวบริการประชาชน฿นต าบล 

 -  มีครู  จ านวน      ๒ คน 

 -  มีนักรียนระดับประถมศึกษา จ านวน            ๑ คน 

 -  มีนักรียนระดับมัธยมศกึษาตอนตน จ านวน        ๎๏๑ คน 

 -  มีนักรียนมัธยมศกึษาตอนปลาย จ านวน  ๎์๔ คน 

๏.๎ สถาบันละองค์กรทางศาสนา 

                      การศาสนา  ประชาชนสวน฿หญ฿นต าบลนับถือศาสนาพุทธ ศาสนาอืไนกใมีบางตนอยมาก   

ส าหรับความชืไอถือประพณีสมัยกอน  ยังคงมอียูตามหมูบานตางโ  ชน  การหนางมว บุญพระวส   

บุญบัๅงเฟ  บุญขาวจีไ  ฯลฯ 

  ํ.) วัดจ านวน  ํ์  หง  เดก 
   ํธวัดบัวบาน   ตัๅงอยูทีไบานบัวพักกวียน  หมูทีไ ํ๎     

   ๎.วัดนๅ าออม  ตัๅงอยูทีไบานนนทอง   หมูทีไ   ๎     

   ๏.วัดราษฎร์สามัคคี ตัๅงอยูทีไบานหนองครอ   หมูทีไ   ๏  

๐.วัดจดีย์  ตัๅงอยูทีไบานกวางจน   หมูทีไ   ๐  

 

ชืไอรงรียน ปนศูนยฯ์ถายอนนตัๅงอง 
จ านวนผูดูลดใก 

ฒคนณ 
จ านวนนักรียน รวมทัๅงสิๅน 

ฒคนณ ชาย หญิง 

ศูนย์พัฒนาดใกลใกวัดฝอฝง กรมการศาสนา ๏ ํ๐ ํ๎ ๎๕ 

ศูนย์พัฒนาดใกลใกวัดนนจ าปาทอง กรมการศาสนา ท ท ท ท 

ศูนย์พัฒนาดใกลใกวัดราษฎรส์ามัคคี กรมการศาสนา ๎ ํํ ๓ ๎์ 

ศูนย์พัฒนาดใกลใกบานหนองกุง กรมการพัฒนาชุมชน ๏ ๎์ ๎๓ ๑์ 

ศูนย์พัฒนาดใกลใกบานบัวพกักวยีน กรมการพัฒนาชุมชน ๏ ๎๓ ๏๏ ๒๏ 

ศูนย์พัฒนาดใกลใกวัดจดีย ์ กรมการศาสนา ๎ ํ๏ ๓ ๎๎ 

ศูนย์พัฒนาดใกลใกบานดอนจ าปา สปชธถายอน ๏ ขวบ ๏ ๎ํ ๎๏ ๐๓ 
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๑.วัดนนจ าปาทอง ตัๅงอยูทีไบานนนจ าปาทอง  หมูทีไ ํ๓ 

๒.วัดสวรรค์นคร ตัๅงอยูทีไบานหนองกุง   หมูทีไ ํ๐  

๓.วัดฝอฝง  ตัๅงอยูทีไบานหนองปอดง  หมูทีไ   ๓  

๔.วัดศรีบุญรอืง ตัๅงอยูทีไบานสวนออย   หมูทีไ   ๕  

๕.วัดอัมพวัน  ตัๅงอยูทีไ บานนาลอม   หมูทีไ ํ์ 

ํ์ธวัด฿หมทพประทาน ตัๅงอยูทีไ บาน฿หมทพประทาน   หมูทีไ ํ๒ 

ํํธวัดศิรธิรรม   ตัๅงอยูทีไ บานหนองกุง   หมูทีไ ํ๐  

  ๎ธณ ส านักสงฆ์ จ านวน  ๐  หง 

   ํธส านักสงฆ์ปาบัวกว  ตัๅงอยูบานบัวพักกวียน  หมูทีไ ํ 

   ๎ธส านักสงฆ์ปฏิบัติธรรมวิมุตติสุขตัๅงอยูบานบัวพักกวียน  หมูทีไ ํ 

   ๏ธส านักสงฆ์บานนนตุน ตัๅงอยูบานนนตุน  หมูทีไ ๔ 

   ๐ธทีไพักสงฆ์ปาทรงกรด   ตัๅงอยูบานหนองกุง  หมูทีไํ๐  

๏.๏ การสาธารณสุข 

                การ฿หบริการดานสาธารณสุข฿นต าบล ยังเมพียงพอตอความตองการของผูปวยภาย฿นหมูบาน/

ต าบล พราะขาดงบประมาณละบุคลากร฿นดานนีๅ   ละ฿นต าบลมีสถานีอนามัย ๎ หง ประชาชนสวนหนึไง
ตองดินทางเปรับการรักษาทีไรงพยาบาล฿นอ าภอภูขียว รงพยาบาลจังหวัด ละรงพยาบาลของอ าภอ
กงครอทน พราะสถานีอนามัยยังขาดบุคลากรทีไมคีวามสามารถละครืไองมอืทีไทันสมัย 

-  มีรงพยาบาลสงสริมสุขภาพต าบล    จ านวน      ๎ หง 

 -  มีจาหนาทีไสาธารณสุขทัๅงหมด   จ านวน    ํ๐ คน  
-  รานขายยาประภทตาง    จ านวน      ํ หง 

-  อสม.      จ านวน  ๎๏๎ คน 

 -  มีผูปวยมา฿ชบริการดยฉลีไยประมาณ ํ,๒๑์ คน/ดือน ฒรวมถึงประชาชน฿นต าบลอืไนดวย) 

หตุผลทีไประชาชนมา฿ชบรกิาร 

ํธเมตองดินทางเกล 

๎ธเมตองรอนาน 
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หนาทีไของสาธารณสุขต าบล 

ํณ  สงสริมสุขภาพ – อนามัย  มละดใก , ผูสูงอายุ 
๎ณ  รักษาพยาบาล 

๏ณ  ปองกันรค 

๐ณ  ฟนฟูสมรรถภาพ 

๑ณ  อบรมฟนฟูผูติดยาสพติด 

สาหตุการตาย  สวน฿หญกิดจาก 

 ํ) กิดอุบัติหตุบนทองถนน 

 ๎) รคอดส์ 
 ๏) รคมะรใง 

  อัตราการมีละ฿ชสวมราดนๅ า  รอยละ  ํ์์% 

     ๏.๐ ความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน 

       กลุมพลังมวลชน      

- ลูกสือชาวบาน  ๎  รุน  จ านวน  ๏์์  คน 

     - อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลรือน  (อปพร.)  ๎   รุน  จ านวน  ๎๐๐  คน 

๐.  การบรกิารพืๅนฐาน 

๐ธํ การคมนาคม   

                 ต าบลกวางจนสามารถติดตอกับต าบล฿กลคียงละหมูบานตางโภาย฿นต าบลเดดยทางรถยนต์ 
ปัจจุบันการติดตอกับต าบล฿กลคียงปนถนนลาดยาง  ปนเปอยางสะดวกสบาย   ตการคมนาคมระหวาง
หมูบานนัๅน เดรับความสะดวกตอการสัญจรเปมามากขึๅน ยังหลือพียงสวนนอยทานัๅนทีไยังปนถนนลูกรัง ซึไง
การสัญจร฿นหนาฝนยังมคีวามล าบากมาก฿นบางหมูบาน ยกปนสนทางคมนาคม  ดังนีๅ 
       ทางหลวงผนดินหมายลข ๎์ํ สายชัยภูมิ-ชุมพ ปนทางลาดยางสภาพดีสามารถ฿ชคมนาคม
เดดทีุกฤดูกาล 

        ทาง รพช.(ลาดยาง)  ปนสนทางสายหลักของต าบล  มี  ๎  สนทาง  คือ 

      ํ. ทางชนบท หมายลข ชย ํํ์ํ๒ จากบานหนองกุง หมูทีไ ํ๐ ต าบลกวางจน อ าภอภูขียว  
ถึงบานหนองดนิด า  อ าภอกงครอ  จังหวัดชัยภูมิ  สภาพถนนปนถนนลาดยางจากบานหนองกุง ถึงบานสวน
ออย ซึไง฿นปัจจุบันถนน฿นชวงนๅีช ารุดทรุดทรมมากพราะรถบรรทุกออยวิไงขนถายสินคาจ านวนมากสวนชวงทีไ
หลือจากบานสวนออยผานบานหนองครอปนถนนลาดยางยัง฿ชการเดบางชวง    
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      ๎. ทางชนบท หมายลข  ํ๎์๔๏  ดยยกจากทางหลวงผนดินหมายลข  ๎์ํ (ชัยภูมิ-ชุมพ) 

ทีไบานบัวพักกวียน  หมูทีไ ํ ผานบานทองส าราญ  หมูทีไ ํํ ผานหมูทีไ ๓ บานหนองปอดง ซึไง฿นชวงนีๅ 
สภาพถนนปนถนนลาดยาง ตปัจจุบันเดช ารุดเปมากดยฉพาะชวงทีไผานหมูทีไ ํ ละหมูทีไ ๓ บานหนองปอ
ดง  สวนทีไตอจากบานหนองปอดง  ปนถนนซีพใค จ านวน ๏ หมูบาน ผานบานฉนวน  ต าบลบานดอน  บาน
นนทอง หมูทีไ ๎ บานกวางจน  หมูทีไ ๐ ละบานดอนจ าปา หมูทีไ ๑  ปนถนนลาดยางยัง฿ชการเดบางชวง 

    ๏ธทางทางหลวงชนบท หมายลข ๎์ํ๏ บานหนองกุง  บานสวนออย บานนาลอม ปนถนนลาดยาง
  

 ๐.๎ การทรคมนาคม องค์การบริหารสวนต าบลกวางจน มีการทรคมนาคม ดังนีๅ คือ 

  ทีไท าการเปรษณีย์หมูบาน   จ านวน  ํ  หง ตัๅงอยูทีไหมูทีไ ํ บานบัวพักกวียน 

 ๐.๏ การเฟฟา฿นขตองค์การบรหิารสวนต าบล 

  มีเฟฟาครบทุกหมูบาน      จ านวน   ํ๔  หมูบาน 

๐.๐ หลงนๅ าธรรมชาติ เดก  ล านๅ า, ล าหวย จ านวน  ๑  สาย คอื 

ท ล าหวยหมาตายลาง 

ท ล าหวยหมาตายบน 

ท ล าหวยกุดกวางจน 

ท ล าหวยหอย 

ท ล าหวยนาบา    ท ล าหวยขีไหนู 
         ท บึง/หนอง/อืไนโ       จ านวน   ๎๏    หง 

 

๐.๑ หลงนๅ าทีไสรางขึๅนละ฿ชการเด   เดก 
        * อางกใบนๅ าขนาดลใก จ านวน      ๎ หง    

        * ฝาย / ท านบ  จ านวน    ํ์ หง 

        * บอนๅ าตๅืน  จ านวน  ๎๎์ หง 

        * บอบาดาล  จ านวน  ํ๐๑ หง 

        * สระนๅ าทีไสรางขึๅน จ านวน    ๎๑ หง 

        * ประปาหมูบาน  จ านวน    ํ๔ หง 
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๑.  ขอมูลอืไนโ 

          ๑.ํ ทรัพยากรธรรมชาติ฿นพืๅนทีไ เดก 
              -ปาเม฿นขตองค์การบริหารสวนต าบลกวางจน ยังมีพืๅนทีไทรัพยากรปาเม จ านวน ํ หง อยูทาง
ตะวันตกของต าบลนืไองจากปนขตปาละภูขา บริวณพืๅนทีไของหมูทีไ ํ บานบัวพักกวียน หมูทีไ ๒,ํ๏ถํ๐  

บานหนองกุง 

      - ภูขา จ านวน ํ หง คือบริวณปาภูหยวกซึไงตัๅงอยูทางทิศตะวันตกของต าบล 

       - สัตว์ปา จ าพวก หมูปา เกปา กระรอก กระต ฯลฯ ยังปรากฏ฿หหใน฿นบริวณทือกขาภูหยวก 
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                                                  ครงสรางหนาทีไ฿นการบริหารงานขององค์การบรหิารสวนต าบลกวางจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลัด อบตธ 
ท 

ท

ส านักงานปลดั สวนการคลัง สวนยธา สวนสวสัดิการฯ 

1.  นางสาวล าเพ  ทีดินด า 

2. นายเพทูรย์  นาคสุวรรณ 

3. นายประกาศิต  บุญชวย 

4. จาอกกิตติศักดิ์ กาญจนคช 

5. นายสงา  คุณประทุม 

6. นางสายฝน  พลดงนอก 

7. นายเพบูลย์  ฮฐประภัย 

8. นายบุญสง  จาสอน 

9. นางสาวภาวิณี  คตรบานข 
10. นางวิภา  กดิมงคล 

 

1. นางนอมนรศิรา  หมูสภณ 

2. นางภัทราภรณ    อุตชี 
3. นางกษสุดา  จิวานันทวฒัน ์

4. นางทองขัน  หอมวงษ ์

5. นางสาวสุนิสา  ธารารักษ ์

6. นางสาวอรทัย  ชัยประทุม

1. นายบรรจง  พรชัยภูมิ 
2. นายสนอ ผองสามสวน 

3. นายชรินทร์  พชะกะ 

4. นายกองกรียติ  จอมค าสิงห ์

5. นายอภิชาต  กวมลูมุข 

ํ. นายนกิร  มาละ 

๎. นางสาวอรนุช  คุณประทุม 

นายก อบตธ 
นางพูม฿จ  ประทุมค า 

     รองนายก อบตธ 
   นายสมบัต ิ หมูมือง 

รองนายก อบตธ 
นายประวช  วนัทาขยีว 

สวนการศกึษาฯ 

1. นายกสินทร์  บุตะขยีว 

2. นางสาวนุชจรินทร์  ทิพย์บุญผล 

3. นางพูกพันธ์  วิชาดี 

4. นางฉลอง  ภูดินดาน 

5. นธสธสุพัฒ  ฿จดี 
6. นางจารุวรรณ์  สุพรีะพงษ์ 
7. นางละออง  หมูมือง 

8. นางยุพิน  ผมวียง 

9. นางจันทรา  วันทาขียว 

10. นางราตรี  ดุงมณี 
11. นางสมภาร  กตุขียว 

12. นธสธ พันณี  ฿จสงีไยม 

13. นธสธกตุทิพย์  ปราบพลา 

ํ๐ธ   นธสธรุงอรุณ  ศรีท 

 

สวนสาธารณสุขฯ
อมยธา 

ํธ นายศรนรินทร์  มังคลา  
๎ธนายวุฒิชัย  คลังช านาญ 

๏ธ นายสุพจน์  พรมสฬส 

๐ธ นายพงษ์ศักดิ์ ทองชัยภูม ิ

๑ธ นายราชัน  บุญสุขา 

ํ๑ธ นธสธ ปภาดา สาสูงนนิ 

ํ๒ธ นธสธจุฑามาศ  ชัยประทุม 

ํ๓ธ นธสธ ภัทรกาญจน ์  วิศษชาติ  

ํ๔ธ นางสุนีรัตน์ ออนอุทัย 

 

หนวยตรวจสอบภาย฿น 

ํ. นางสาวนงลักษณ ์ บญุมาตย์ 

รองปลัด อบตธ 
นางสาวกรรณิการ ์ ดิรกภค 

นิติกร 

นายณัฐวัชร์  ซุมฝาง 
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๒.  ศักยภาพ฿นต าบล 

  ๒.ํ. ศักยภาพขององค์การบรหิารสวนต าบล 

รายชืไอผูบริหารองคก์ารบริหารสวนต าบลกวางจน 

  ํธ  นางพูม฿จ  ประทุมค า  นายก อบตธ กวางจน 

  ๎ธ  นายสมบัติ  หมูมือง   รองนายก อบตธกวางจน 

  ๏ธ  นายประวช  วันทาขียว  รองนายก อบตธ กวางจน 

  ๐.  นายสถียร  ทาลี   ลขานุการนายก อบตธกวางจน 

ต าหนงฝายนิติบัญญัติ เดก สมาชิกสภาองค์การบริหารสวนต าบล  จ านวน  ๏๒  คน คือ 

  ํ.  นายธีรศักดิ์  ภญิญยงค์  ประธานสภาองค์การบริหารสวนต าบล   

  ๎.  นายทศพร  ผนทอง  รองประธานสภาองค์การบริหารสวนต าบล   

  ๏.  นายวรพจน์  รวิยะวงศ์  ลขานุการสภาองค์การบริหารสวนต าบล    

๐ธ  นายจรญิ  กองศรี    สธอบตธ  หมูทีไ    ํ 

  ๑ธ  นางเพรวรรณ ์ กองพชร   สธอบตธ  หมูทีไ    ํ 

  ๒ธ  นายประจญ  รอดกว   สธอบตธ  หมูทีไ    ๎ 

  ๓.   นางสายพิน  สนตระกุล   สธอบตธ  หมูทีไ    ๎ 

  ๔ธ  นายพรมดี  วันทาขียว   สธอบตธ  หมูทีไ    ๏ 

  ๕ธ  นายสุรชัย ส฿หญ    สธอบตธ  หมูทีไ    ๏ 

  ํ์ธ  นางทองมวน   กัณหาขียว   สธอบตธ  หมูทีไ    ๐ 

  ํํธ นายสงจันทร์   กวมูลมุข   สธอบตธ  หมูทีไ    ๐ 

ํ๎. นายสมบูรณ์   กิดมงคล   สธอบตธ  หมูทีไ    ๑ 

  ํ๏ธ  นายวรวุฒิ  คตรภูขียว   สธอบตธ  หมูทีไ    ๑ 

  ํ๐ธ  นายสงกรานต์  ธารารักษ์   สธอบตธ  หมูทีไ    ๒ 

  ํ๑ธ  นายสมพิศ   ผมวียง   สธอบตธ  หมูทีไ    ๒ 

  ํ๒ธ  นายบุญปัน  มามีสุข   สธอบตธ  หมูทีไ    ๓ 

  ํ๓ธ  นายสมัย  พลธานี    สธอบตธ  หมูทีไ    ๓ 

  ํ๔ธ  นายบุญยัง  พธิ์พรหม   สธอบตธ  หมูทีไ    ๔ 

  ํ๕ธ  นางนันทนา  ดาวชวย   สธอบตธ  หมูทีไ    ๔ 

  ๎์ธ  นายสภิญ  กันหาขียว   สธอบตธ  หมูทีไ    ๕ 
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  ๎ํธ  นายสมุทร  ภริมย์ญาณ   สธอบตธ  หมูทีไ    ๕ 

๎๎ธ  นายสมาน  นอยปัญญา   สธอบตธ  หมูทีไ  ํ์ 

  ๎๏ธ  นายประยูร  บุสธรรม   สธอบตธ  หมูทีไ  ํ์ 

  ๎๐ธ  นางฐิตพิร  กวพลู   สธอบตธ  หมูทีไ  ํํ 

  ๎๑ธ  นางกานดา  บุญค าภา        สธอบตธ  หมูทีไ  ํํ 

  ๎๒ธ  นายสียา  มีกว         สธอบตธ  หมูทีไ  ํ๎ 

  ๎๓ธ  นายทองดี  ประสานชืๅอ   สธอบตธ  หมูทีไ  ํ๎                                                                 

  ๎๔ธ  นายประยง  ประชามอญ            สธอบตธ  หมูทีไ  ํ๏ 

  ๎๕ธ  นายส ารียง  ชืๅอออน     สธอบตธ  หมูทีไ  ํ๐  

  ๏์ธ  นายนรศ  ถารี    สธอบตธ  หมูทีไ  ํ๐ 

  ๏ํธ  นางมตร  นลิบรรพต   สธอบตธ  หมูทีไ  ํ๑ 

  ๏๎ธ  นายศุภชัย  วันทาขียว   สธอบตธ  หมูทีไ  ํ๑ 

  ๏๏ธ  นายพินจิ  อุปมัย     สธอบตธ  หมูทีไ  ํ๒ 

  ๏๐ธ  นายจิระ ดาสม    สธอบตธ  หมูทีไ  ํ๒ 

  ๏๑ธ  นายธีรศักดิ์  ภญิญยงค์   สธอบตธ  หมูทีไ  ํ๓ 

  ๏๒ธ  นายสุวช  กิดมงคล     สธอบตธ  หมูทีไ  ํ๓ 

  ๏๓ธ  นายสมฤทธิ์   รัตนประทุม   สธอบตธ  หมูทีไ  ํ๔ 

  ๏๔ธ  นายบุญพใง  จรญิบุญ      สธอบตธ  หมูทีไ  ํ๔   

 ต าหนง฿นส านักปลัดองค์การบริหารสวนต าบล  จ านวน  ํ๎  คน  เดก 
ํธ    –วางท    ปลัดองค์การบริหารสวนต าบล  

๎.  นางสาวกรรณกิาร์  ดิรกภค  รองปลัดองค์การบริหารสวนต าบล  
๏ธ  นางสาวล าเพ  ทีดนิด า   หัวหนาส านักงานปลัด  
๐ธ  นายเพทูรย์  นาคสุวรรณ   นักวิคราะห์นยบายละผน 

๑.  นายประกาศติ   บุญชวย   นักปองกันบรรทาสาธารณภัย 

๒ธ  จาอกกิตติศักดิ์  กาญจนคช   จาพนักงานธุรการ 
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พนักงานจาง  ๓  อัตรา  คือ 

ํธ  นางสาวภาวิณ ี คตรบานข  ผูชวยจาหนาทีไธุรการ  

๎ธ  นางสายฝน  พลดงนอก   คนงานทัไวเป 

๏.  นายเพบูลย์  อฐประภัย   พนักงานขับรถยนต์ 
๐ธ  นายบุญสง  จาสอน    ยาม 

๑.  นายสุภาพ  ทียนค า    นักการภารรง 

๒.  นางวิภา  กิดมงคล    ผูชวยจาหนาทีไบันทึกขอมูล 

หนวยตรวจสอบภาย฿น 

ํธ  นางสาวนงลักษณ์  บุญมาตย์  นักวิชาการตรวจสอบภาย฿น 

 นิติกร  
  ๎ธนายณัฐวัชร์  ซุมฝาง    นิตกิร 

ต าหนง฿นสวนการคลัง   จ านวน   ๒   คน   เดก 
ํธ นางนอมนรศิรา  หมูสภณ   ผูอ านวยการกองคลัง  

๎. นางภัทรภรณ ์ ถาว์วัลย์   นักวิชาการงินละบัญชี 
๏ธ นางกษสุดา  จวิานันทวัฒน์   จาพนักงานจัดกใบรายเด 

ลูกจางประจ า  ํ  อัตรา คือ 

ํ.  นางทองขัน หอมวงษ์   จาพนักงานการงนิละบัญชี 
พนักงานจาง  ๎  อัตรา  คือ 

ํ. นางสาวอรทัย  ชัยประทุม   ผูชวยจาพนักงานจัดกใบรายเด  
๎ธ นางสาวสุนิสา  ธารารักษ์   ผูชวยจาหนาทีไพัสดุ 
 

ต าหนง฿นสวนยธา  จ านวน  ๐ คน เดก     
ํธ นายบรรจง  พรชัยภูมิ   ผูอ านวยการกองชาง 

๎ธ นายสนอ  ผองสามสวน   นายชางยธา 

พนักงานจาง  ๏ อัตรา คือ 

ํธ นายชรินทร์  พชะกะ    ผูชวยชางยธา 

๎. นายกองกรียต ิ จอมค าสิงห์   ผูชวยจาหนาทีไประปา 

๏ธ นายอภิชาต  กวมูลมุข   ผูชวย จนทธธุรการ  
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           ต าหนง฿นสวนการศกึษา ศาสนาละวัฒนธรรม จ านวน  ํ๕ คน เดก 
ํธ นายกสินทร์  บุตะขียว    ผูอ านวยการกองการศึกษา  
๎ธ นางสาวนุชรินทร์  ทพิย์บุญผล   จาพนักงานธุรการ  

๏. นางผูกพันธ์  วิชาด ี    ครูผูดูลดใก 

๐. นางฉลอง  ภูดินดาน    ครูผูดูลดใก 

๑. นธสธสุพัฒ  ฿จด ี    ครูผูดูลดใก 

๒. นางจารวุรรณ์  สุพีระพงษ์   ครูผูดูลดใก 

๓. นางยุพิน  ผมวยีง    ครูผูดูลดใก 

๔ธนางจันทรา  วันทาขยีว    ครูผูดูลดใก 

๕ธนางราตรี  ดุงมณ ี    ครูผูดูลดใก 

ํ์ธนธสธรุงอรุณ  ศรีท    ครูผูดูลดใก 

ํํ นธสธ พันณี  ฿จสงีไยม    ครูผูดูลดใก 

พนักงานจาง  ๓  อัตรา  คือ 

ํธ นางละออง  หมูมอืง    ครูผูดูลดใก 

๎ธ นธสธภัทรกาญจน์  วิศษชาติ   ครูผูดูลดใก 

๏ธ นางสมภาร  กตุขียว    ครูผูดูลดใก 

๐ธ นธสธกตุทิพย ์ ปราบพลา   ครูผูดูลดใก 

๑. นธสธปภาดา  สาสูงนนิ    ครูผูดูลดใก 

๒. นธสธจุฑามาศ  ชัยประทุม   ครูผูดูลดใก 

๓. นางสุนรัีตน์  ออนอุทัย                         ครูผูดูลดใก 

          ต าหนง฿นสวนสวัสดกิารละสังคม จ านวน  ๎ คน เดก 
ํ. นายนิกร  มาละ    ผูอ านวยการกองสวัสดกิารสังคม  

พนักงานจาง  ํ  อัตรา คือ 

ํธ นางสาวอรนุช       คุณประทุม  ผูชวยจาหนาทีไพัฒนาชุมชน 

  ต าหนง฿นสวนสาธารณสุขละสิไงวดลอม  จ านวน   ๐  คน เดกพนักงานจาง  ๐  อัตรา คือ 

  ํธ นายศรนรินทร์  มังคลา   จาพนักงานสาธารณสุข 

๎ธ นายวุฒิชัย  คลังช านาญ   พนักงานขับรถขยะ 

๏. นายสุพจน ์ พรมสฬส   คนงานประจ ารถขยะ 

๐. นายพงษ์ศักดิ์  ทองชัยภูมิ  คนงานประจ ารถขยะ 

๑ธ นายราชัน   บุญสุขา   คนงานประจ ารถขยะ 

 

 



24 

 

ผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ. ๎๑๒ํู๎๑๒๑ี องค์การบริหารสวนต าบลกวางจน อ าภอภูขียว จังหวัดชัยภูมิ www.kwangjhone.go.th  
 

           ระดับการศึกษา 

ผูบริหารองค์การบริหารสวนต าบลกวางจน 

จ านวนสมาชิก 
ระดับการศกึษา   

ประถมศึกษา มัธยมตน มัธยมปลาย ปวชธ ปวสธ อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาท รวม 

ชาย  ๏  คน  ํ  - ํ  - -  - ํ - ๏ 

หญงิ  ํ  คน  -  -  -  -  - - - ํ ํ 

รวม  -  -  -  - - - ํ ํ ๐ 

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารสวนต าบลกวางจน 

จ านวนสมาชิก 
ระดับการศกึษา   

ประถมศึกษา มัธยมตน มัธยมปลาย ปวชธ ปวสธ ปวทธ อนุปริญญา ปริญญาตรี รวม 

ชาย  ๏ํ  คน ํ๐ ๒ ๑ ๎  -  -  - ํ ๎๔ 

หญิง  ๐  คน  ๏ ๏  -  -  -  -  - -   ๒ 

รวม ํ๑ ๔ ๐ ๎ - - - ํ ๏๐ 

 

พนักงานสวนต าบลกวางจน 

จ านวนสมาชิก 
ระดับการศกึษา   

ประถมศึกษา มัธยมตน มัธยมปลาย ปวชธ ปวสธ อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาท รวม 

ชาย  ๓  คน  -  -  -  - -  -    ๐ ๏ ๓ 

หญิง  ๒  คน  -  -  -  -  - -   ๔ ํ ๕ 

รวม  -  -  -  - ํ ํ ํ๎ ๐ ํ๒ 

 

ลูกจางประจ า 

จ านวนสมาชิก 
ระดับการศกึษา   

ประถมศึกษา มัธยมตน มัธยมปลาย ปวชธ ปวสธ ปวทธ อนุปริญญา ปริญญาตรี รวม 

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

หญิง  ํ คน  -  -  - -  -  -  - ํ ํ 

รวม  -  -  - -  -  -  - ํ ํ 
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พนักงานจาง 

จ านวนสมาชิก 
ระดับการศกึษา   

ประถมศึกษา มัธยมตน มัธยมปลาย ปวชธ ปวสธ ปวทธ อนุปริญญา ปริญญาตรี รวม 

ชาย  ํ์  คน ํ ํ ๐ ๐  -  -  -   ๎ ํ๎ 

หญิง  ๎๎  คน - - ๑ - - - - ํ๏ ํ๔ 

รวม ํ - ๕ ๐ - - - ํ๑ ๏์ 

      

 

 ๏.๎  ชวงอายุละจ านวนประชากร 

ประชากร ชาย หญงิ รวม 

ยาวชนอายุตไ ากวา              ์-ํ๓  ป    

ประชากรชวงอายุ              ํ๔-๒์  ป    

ประชากร  อายุมากกวา  ๒์  ป    

รวม    
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๓ธ  ศรษฐกจิพอพียงทองถิไน  ฒดานการกษตรละหลงนๅ าณ 
  ๓ธํ  ขอมูลพืๅนฐานของหมูบานละชุมชน 

 

 

 

 

   

หมูทีไ ชืไอหมูบาน จ านวนครัวรอืน 
ประชากร 

รวม ชาย หญิง 

ํ บัวพักกวียน ๏๔ํ ๑๏๑ ๑๑ํ ํ,์๔๒ 

๎ นนทอง ํ๐๐ ๏์๑ ๎๔๔ ๑๕๏ 

๏ หนองครอ ํ๐๓ ๎๏์ ๎๏๏ ๐๒๏ 

๐ กวางจน ํ๐๑ ๎๎๔ ๎๏๔ ๐๒๒ 

๑ ดอนจ าปา ํ๒๒ ๏์๏ ๏ํ๕ ๒๎๎ 

๒ หนองกุง ๎๕๓ ๐๐๕ ๐๑๒ ๕์๑ 

๓ หนองปอดง ํ๕๎ ๏๒๐ ๏๓๐ ๓๏๔ 

๔ นนตุน ๔๏ ํ๒๒ ํ๑๔ ๏๎๐ 

๕ สวนออย ํ๕์ ๐์๓ ๏๓๒ ๓๔๏ 

ํ์ นาลอม ํํ๒ ๎๏๑ ๎๏๎ ๐๒๓ 

ํํ ทองส าราญ ํ๒๕ ๏๑๏ ๏๏ํ ๒๔๐ 

ํ๎ บัวพักกวียน ๎์๏ ๐ํ๎ ๐๎๎ ๔๏๐ 

ํ๏ หนองกุงค า ๎๓๏ ๐์๐ ๏๔๏ ๓๔๓ 

ํ๐ หนองกุง ํ๔๎ ๏๎๕ ๏๒๎ ๒๕ํ 

ํ๑ หนองสะดา ํ๏๑ ๎๕๕ ๏์๓ ๒์๒ 

ํ๒ ฿หมทพประทาน ๔๑ ํ๎ํ ํ๑๎ ๎๓๏ 

ํ๓ นนจ าปาทอง ํ๓์ ๏๔๒ ๏๒์ ๓๐๒ 

ํ๔ กวางจน ํ๑์ ๎๔๏ ๎๕๓ ๑๔์ 

  รวมทัๅงสิๅน ๏ถ๎๎๔ ๑,๔์๕ ๑,๔๏๕ ํํ,๒๐๔ 
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๓ธ๎  ขอมูลดานการกษตร 

 

บานบวัพักกวียน  หมูทีไ  ํ  มพีๅืนทีไทัๅงหมด   ํถ๑์์์  เร  ท าการกษตร  ดังนีๅ 
 

ประภทของการท าการกษตร จ านวน 
ผลผลิตฉลีไย 

ฒกกธนเรณ 
ตนทุนการผลิตฉลีไย 

ฒบาทนเรณ 
ราคาขายดยฉลีไย 

ฒบาทนเรณ 
ํณ ท านา   ฿นขตชลประทาน        ครัวรือน 

       เร 
       กกธนเร    บาทนเร    ธบาทนเร 

 นอกขตชลประทาน  ๏๔ํ ครัวรือน 

       เร 
        กกธนเร      บาทนเร      บาทนเร 

๎ณ ท าสวน สวนยางพารา                 
ธ 

       ครัวรือน 

             เร 
     กกธนเร      บาทนเร     บาทนเร 

สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 

สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 

สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 

๏ณ ท าเร   เรออย       ครัวรือน 

           เร 
   กกธนเร     บาทนเร    บาทนเร 

  เรขาวพด      ครัวรือน 

             เร 
       กกธนเร          บาทนเร        บาทนเร 

  เรมันส าปะหลัง       ครัวรือน 

          เร      กกธนเร        บาทนเร        บาทนเร 
 อืไนโ ปรดระบุ  
                    ธ 

   ครัวรือน 

    เร 
      กกธนเร          บาทนเร          บาทนเร 

๐ณ อืไนโ   อืไนโ ปรดระบุ  
                     ธ 

       ครัวรือน 

             เร            กกธนเร              บาทนเร             บาทนเร 
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บานนนทอง  หมูทีไ  ๎  มพีๅืนทีไทัๅงหมด ํถ๎์์  เร  ท าการกษตร  ดังนีๅ 
 

ประภทของการท าการกษตร จ านวน 
ผลผลิตฉลีไย 

ฒกกธนเรณ 
ตนทุนการผลิตฉลีไย 

ฒบาทนเรณ 
ราคาขายดยฉลีไย 

ฒบาทนเรณ 
ํณ ท านา ฿นขตชลประทาน      ครัวรือน 

      เร 
       กกธนเร        บาทนเร      บาทนเร 

 นอกขตชลประทาน  ํ๐๐ ครัวรือน 

       เร 
        กกธนเร      บาทนเร      บาทนเร 

๎ณ ท าสวน สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
     กกธนเร      บาทนเร     บาทนเร 

สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 

สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 

สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 

๏ณ ท าเร   เรออย       ครัวรือน 

           เร 
   กกธนเร    บาทนเร    บาทนเร 

  เรขาวพด        ครัวรือน 

             เร 
       กกธนเร          บาทนเร        บาทนเร 

  เรมันส าปะหลัง       ครัวรือน 

          เร      กกธนเร        บาทนเร        บาทนเร 
  อืไนโ ปรดระบุ  
                    ธ 

   ครัวรือน 

    เร 
     กกธนเร          บาทนเร          บาทนเร 

๐ณ อืไนโ   อืไนโ ปรดระบุ  
                     ธ 

       ครัวรือน 

             เร            กกธนเร              บาทนเร             บาทนเร 
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บานหนองครอ  หมูทีไ  ๏  มพีๅืนทีไทัๅงหมด   ํถ์์์  เร  ท าการกษตร  ดังนีๅ 
 

ประภทของการท าการกษตร จ านวน 
ผลผลิตฉลีไย 

ฒกกธนเรณ 
ตนทุนการผลิตฉลีไย 

ฒบาทนเรณ 
ราคาขายดยฉลีไย 

ฒบาทนเรณ 
ํณ ท านา   ฿นขตชลประทาน     ครัวรือน 

      เร 
       กกธนเร        บาทนเร      บาทนเร 

  นอกขต
ชลประทาน 

 ํ๐๓ ครัวรือน 

       เร 
        กกธนเร      บาทนเร      บาทนเร 

๎ณ ท าสวน สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
     กกธนเร      บาทนเร     บาทนเร 

สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 

สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 

สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 

๏ณ ท าเร   เรออย       ครัวรือน 

           เร 
   กกธนเร     บาทนเร    บาทนเร 

 เรขาวพด        ครัวรือน 

             เร 
       กกธนเร          บาทนเร        บาทนเร 

  เรมันส าปะหลัง       ครัวรือน 

          เร      กกธนเร        บาทนเร        บาทนเร 
 อืไนโ ปรดระบุ  
                    ธ 

   ครัวรือน 

    เร 
      กกธนเร          บาทนเร          บาทนเร 

๐ณ อืไนโ   อืไนโ ปรดระบุ  
                     ธ 

       ครัวรือน 

             เร            กกธนเร              บาทนเร             บาทนเร 
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บานกวางจน  หมูทีไ  ๐  มพีๅืนทีไทัๅงหมด ํถ๐์์  เร  ท าการกษตร  ดังนีๅ 
 

ประภทของการท าการกษตร จ านวน 
ผลผลิตฉลีไย 

ฒกกธนเรณ 
ตนทุนการผลิตฉลีไย 

ฒบาทนเรณ 
ราคาขายดยฉลีไย 

ฒบาทนเรณ 
ํณ ท านา   ฿นขตชลประทาน     ครัวรือน 

     เร 
       กกธนเร        บาทนเร      บาทนเร 

  นอกขต
ชลประทาน 

ํ๐๑ ครัวรือน 

       เร 
       กกธนเร      บาทนเร      บาทนเร 

๎ณ ท าสวน สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
     กกธนเร      บาทนเร     บาทนเร 

สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 

สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 

สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 

๏ณ ท าเร   เรออย       ครัวรือน 

           เร 
   กกธนเร     บาทนเร   บาทนเร 

 เรขาวพด        ครัวรือน 

             เร 
       กกธนเร          บาทนเร        บาทนเร 

 เรมันส าปะหลัง       ครัวรือน 

         เร 
   กกธนเร       บาทนเร      บาทนเร 

 อืไนโ ปรดระบุ  
                    ธ 

   ครัวรือน 

        เร 
      กกธนเร          บาทนเร          บาทนเร 

๐ณ อืไนโ   อืไนโ ปรดระบุ  
                     ธ 

       ครัวรือน 

             เร            กกธนเร              บาทนเร             บาทนเร 
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บานดอนจ าปา  หมูทีไ  ๑  มพีๅืนทีไทัๅงหมด ๎ถ์์์์  เร  ดังนีๅ 
 

ประภทของการท าการกษตร จ านวน 
ผลผลิตฉลีไย 

ฒกกธนเรณ 
ตนทุนการผลิตฉลีไย 

ฒบาทนเรณ 
ราคาขายดยฉลีไย 

ฒบาทนเรณ 
ํณ ท านา  ฿นขตชลประทาน    ครัวรือน 

      เร 
       กกธนเร        บาทนเร      บาทนเร 

  นอกขต
ชลประทาน 

 ํ๒๒ ครัวรือน 

      เร 
        กกธนเร      บาทนเร      บาทนเร 

๎ณ ท าสวน สวนยางพารา                 
ธ 

       ครัวรือน 

           เร 
     กกธนเร      บาทนเร     บาทนเร 

สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 

สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 

สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 

๏ณ ท าเร   เรออย     ครัวรือน 

           เร 
   กกธนเร     บาทนเร    บาทนเร 

 เรขาวพด        ครัวรือน 

             เร 
       กกธนเร          บาทนเร        บาทนเร 

 เรมันส าปะหลัง       ครัวรือน 

         เร 
   กกธนเร       บาทนเร      บาทนเร 

 อืไนโ ปรดระบุ  
                    ธ 

   ครัวรือน 

        เร 
      กกธนเร          บาทนเร          บาทนเร 

๐ณ อืไนโ   อืไนโ ปรดระบุ  
                     ธ 

   ครัวรือน 

          เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 
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บานหนองกุง  หมูทีไ  ๒  มพีๅืนทีไทัๅงหมด ํถํ์์    เร  ดังนีๅ 
 

ประภทของการท าการกษตร จ านวน 
ผลผลิตฉลีไย 

ฒกกธนเรณ 
ตนทุนการผลิตฉลีไย 

ฒบาทนเรณ 
ราคาขายดยฉลีไย 

ฒบาทนเรณ 
ํณ ท านา  ฿นขตชลประทาน   ครัวรือน 

    เร 
     กกธนเร        บาทนเร     บาทนเร 

 นอกขตชลประทาน  ๎๕๓ ครัวรือน 

      เร 
        กกธนเร      บาทนเร      บาทนเร 

๎ณ ท าสวน สวนยางพารา                 
ธ 

       ครัวรือน 

            เร 
     กกธนเร      บาทนเร     บาทนเร 

สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 

สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 

สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 

๏ณ ท าเร   เรออย      ครัวรือน 

          เร 
  กกธนเร     บาทนเร    บาทนเร 

 เรขาวพด        ครัวรือน 

             เร 
       กกธนเร          บาทนเร        บาทนเร 

 เรมันส าปะหลัง       ครัวรือน 

         เร 
   กกธนเร       บาทนเร      บาทนเร 

 อืไนโ ปรดระบุ  
                    ธ 

   ครัวรือน 

        เร 
      กกธนเร          บาทนเร          บาทนเร 

๐ณ อืไนโ   อืไนโ ปรดระบุ  
                     ธ 

     ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 
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บานหนองปอดง  หมูทีไ  ๓  มพีๅืนทีไทัๅงหมด ํ๑ถ์์์  เร  ดงันีๅ 
 

ประภทของการท าการกษตร จ านวน 
ผลผลิตฉลีไย 

ฒกกธนเรณ 
ตนทุนการผลิตฉลีไย 

ฒบาทนเรณ 
ราคาขายดยฉลีไย 

ฒบาทนเรณ 
ํณ ท านา  ฿นขตชลประทาน    ครัวรือน 

    เร 
     กกธนเร        บาทนเร      บาทนเร 

 นอกขตชลประทาน  ํ๕๎ ครัวรือน 

      เร 
        กกธนเร      บาทนเร      บาทนเร 

๎ณ ท าสวน สวนสมอ                 
ธ 

       ครัวรือน 

            เร 
   กกธนเร    บาทนเร     บาทนเร 

สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 

สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 

สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 

๏ณ ท าเร   เรออย       ครัวรือน 

           เร 
   กกธนเร     บาทนเร    บาทนเร 

 เรขาวพด    ครัวรือน 

        เร 
      กกธนเร          บาทนเร          บาทนเร 

 เรมันส าปะหลัง        ครัวรือน 

             เร 
       กกธนเร          บาทนเร       บาทนเร 

 อืไนโ ปรดระบุ  
                    ธ 

   ครัวรือน 

        เร 
      กกธนเร          บาทนเร          บาทนเร 

๐ณ อืไนโ   อืไนโ ปรดระบุ  
                     ธ 

     ครัวรือน 

             เร 
  กกธนเร   บาทนเร  บาทนเร 
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บานนนตุน  หมูทีไ  ๔  มพีๅืนทีไทัๅงหมด  ํถ์์์ เร  ท าการกษตร  ดังนีๅ 
 

ประภทของการท าการกษตร จ านวน 
ผลผลิตฉลีไย 

ฒกกธนเรณ 
ตนทุนการผลิตฉลีไย 

ฒบาทนเรณ 
ราคาขายดยฉลีไย 

ฒบาทนเรณ 
ํณ ท านา  ฿นขตชลประทาน    ครัวรือน 

     เร 
       กกธนเร        บาทนเร      บาทนเร 

 นอกขตชลประทาน ๔๏ ครัวรือน 

      เร 
        กกธนเร      บาทนเร      บาทนเร 

๎ณ ท าสวน สวน                ธ        ครัวรือน 

            เร 
     กกธนเร     บาทนเร     บาทนเร 

สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 

สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 

สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 

๏ณ ท าเร   เรออย       ครัวรือน 

           เร 
   กกธนเร     บาทนเร    บาทนเร 

 เรขาวพด        ครัวรือน 

             เร 
       กกธนเร          บาทนเร        บาทนเร 

 เรมันส าปะหลัง       ครัวรือน 

         เร 
   กกธนเร       บาทนเร      บาทนเร 

 อืไนโ ปรดระบุ  
                    ธ 

   ครัวรือน 

        เร 
      กกธนเร          บาทนเร          บาทนเร 

๐ณ อืไนโ   อืไนโ ปรดระบุ  
                     ธ 

     ครัวรือน 

             เร 
      กกธนเร       บาทนเร      บาทนเร 
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บานสวนออย  หมูทีไ  ๕  มพีๅืนทีไทัๅงหมด  ํถ๒์์ เร  ท าการกษตร  ดังนๅี 
 

ประภทของการท าการกษตร จ านวน 
ผลผลิตฉลีไย 

ฒกกธนเรณ 
ตนทุนการผลิตฉลีไย 

ฒบาทนเรณ 
ราคาขายดยฉลีไย 

ฒบาทนเรณ 
ํณ ท านา  ฿นขตชลประทาน    ครัวรือน 

     เร 
       กกธนเร        บาทนเร      บาทนเร 

 นอกขตชลประทาน  ํ๕์ ครัวรือน 

      เร 
        กกธนเร      บาทนเร      บาทนเร 

๎ณ ท าสวน สวนยางพารา                      ครัวรือน 

            เร 
     กกธนเร     บาทนเร     บาทนเร 

สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 

สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 

สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 

๏ณ ท าเร   เรออย       ครัวรือน 

         เร 
   กกธนเร     บาทนเร    บาทนเร 

 เรขาวพด        ครัวรือน 

             เร 
       กกธนเร          บาทนเร        บาทนเร 

 เรมันส าปะหลัง       ครัวรือน 

         เร 
   กกธนเร       บาทนเร      บาทนเร 

 อืไนโ ปรดระบุ  
                    ธ 

   ครัวรือน 

        เร 
      กกธนเร          บาทนเร          บาทนเร 

๐ณ อืไนโ   อืไนโ ปรดระบุ  
       เมยนืตน          ธ 

    ครัวรือน 

      เร 
      กกธนเร       บาทนเร      บาทนเร 
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บานนาลอม  หมูทีไ  ํ์  มพีๅืนทีไทัๅงหมด  ํถ๐์์       เร  ท าการกษตร  ดังนีๅ 
 

ประภทของการท าการกษตร จ านวน 
ผลผลิตฉลีไย 

ฒกกธนเรณ 
ตนทุนการผลิตฉลีไย 

ฒบาทนเรณ 
ราคาขายดยฉลีไย 

ฒบาทนเรณ 
ํณ ท านา  ฿นขตชลประทาน    ครัวรือน 

     เร 
       กกธนเร        บาทนเร      บาทนเร 

 นอกขตชลประทาน ํํ๒ ครัวรือน 

      เร 
        กกธนเร      บาทนเร      บาทนเร 

๎ณ ท าสวน สวนยางพารา                      ครัวรือน 

            เร 
     กกธนเร     บาทนเร     บาทนเร 

สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 

สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 

สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 

๏ณ ท าเร   เรออย       ครัวรือน 

         เร 
   กกธนเร     บาทนเร    บาทนเร 

 เรขาวพด        ครัวรือน 

             เร 
       กกธนเร          บาทนเร        บาทนเร 

 เรมันส าปะหลัง       ครัวรือน 

         เร 
   กกธนเร       บาทนเร      บาทนเร 

 อืไนโ ปรดระบุ  
                    ธ 

   ครัวรือน 

        เร 
      กกธนเร          บาทนเร          บาทนเร 

๐ณ อืไนโ   อืไนโ ปรดระบุ  
       เมยนืตน          ธ 

     ครัวรือน 

      เร 
      กกธนเร       บาทนเร      บาทนเร 
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บานทองส าราญ  หมูทีไ  ํํ   มพีๅืนทีไทัๅงหมด ํถ๒์์  เร  ท าการกษตร  ดังนีๅ 
 

ประภทของการท าการกษตร จ านวน 
ผลผลิตฉลีไย 

ฒกกธนเรณ 
ตนทุนการผลิตฉลีไย 

ฒบาทนเรณ 
ราคาขายดยฉลีไย 

ฒบาทนเรณ 
ํณ ท านา  ฿นขตชลประทาน    ครัวรือน 

     เร 
       กกธนเร        บาทนเร      บาทนเร 

นอกขตชลประทาน  ํ๒๕ ครัวรือน 

      เร 
        กกธนเร      บาทนเร      บาทนเร 

๎ณ ท าสวน สวนสมอ                      ครัวรือน 

            เร 
     กกธนเร     บาทนเร     บาทนเร 

สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 

สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 

สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 

๏ณ ท าเร   เรออย       ครัวรือน 

         เร 
   กกธนเร     บาทนเร    บาทนเร 

 เรขาวพด        ครัวรือน 

             เร 
       กกธนเร          บาทนเร        บาทนเร 

 เรมันส าปะหลัง       ครัวรือน 

         เร 
   กกธนเร       บาทนเร      บาทนเร 

 อืไนโ ปรดระบุ  
                    ธ 

   ครัวรือน 

        เร 
      กกธนเร          บาทนเร          บาทนเร 

๐ณ อืไนโ   อืไนโ ปรดระบุ  
       พริก          ธ 

    ครัวรือน 

      เร 
      กกธนเร       บาทนเร      บาทนเร 
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บานกวางจน หมูทีไ  ํ๎   มพีๅืนทีไทัๅงหมด  ํ,๑์์  เร  ท าการกษตร  ดังนีๅ 
 

ประภทของการท าการกษตร จ านวน 
ผลผลิตฉลีไย 

ฒกกธนเรณ 
ตนทุนการผลิตฉลีไย 

ฒบาทนเรณ 
ราคาขายดยฉลีไย 

ฒบาทนเรณ 
ํณ ท านา  ฿นขตชลประทาน    ครัวรือน 

     เร 
       กกธนเร        บาทนเร      บาทนเร 

 นอกขตชลประทาน  ๎์๏ ครัวรือน 

     เร 
       กกธนเร      บาทนเร      บาทนเร 

๎ณ ท าสวน สวน                      ครัวรือน 

            เร 
     กกธนเร     บาทนเร     บาทนเร 

สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 

สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 

สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 

๏ณ ท าเร   เรออย       ครัวรือน 

         เร 
   กกธนเร     บาทนเร    บาทนเร 

 เรขาวพด        ครัวรือน 

             เร 
       กกธนเร          บาทนเร        บาทนเร 

 เรมันส าปะหลัง       ครัวรือน 

         เร 
   กกธนเร       บาทนเร      บาทนเร 

 อืไนโ ปรดระบุ  
                    ธ 

   ครัวรือน 

        เร 
      กกธนเร          บาทนเร          บาทนเร 

๐ณ อืไนโ   อืไนโ ปรดระบุ  
                 ธ 

     ครัวรือน 

      เร 
      กกธนเร       บาทนเร      บาทนเร 
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บานหนองกุงค า หมูทีไ  ํ๏   มพีๅืนทีไทัๅงหมด  ํ,๔์์  เร  ท าการกษตร  ดังนีๅ 
 

ประภทของการท าการกษตร จ านวน 
ผลผลิตฉลีไย 

ฒกกธนเรณ 
ตนทุนการผลิตฉลีไย 

ฒบาทนเรณ 
ราคาขายดยฉลีไย 

ฒบาทนเรณ 
ํณ ท านา  ฿นขตชลประทาน    ครัวรือน 

     เร 
       กกธนเร        บาทนเร      บาทนเร 

 นอกขตชลประทาน  ๎๓๏ ครัวรือน 

     เร 
        กกธนเร      บาทนเร      บาทนเร 

๎ณ ท าสวน สวน                      ครัวรือน 

            เร 
     กกธนเร     บาทนเร     บาทนเร 

สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 

สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 

สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 

๏ณ ท าเร   เรออย       ครัวรือน 

         เร 
   กกธนเร     บาทนเร    บาทนเร 

 เรขาวพด        ครัวรือน 

             เร 
       กกธนเร          บาทนเร        บาทนเร 

 เรมันส าปะหลัง       ครัวรือน 

         เร 
   กกธนเร       บาทนเร      บาทนเร 

 อืไนโ ปรดระบุ  
                    ธ 

   ครัวรือน 

        เร 
      กกธนเร          บาทนเร          บาทนเร 

๐ณ อืไนโ   อืไนโ ปรดระบุ  
                 ธ 

     ครัวรือน 

      เร 
      กกธนเร       บาทนเร      บาทนเร 
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ผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ. ๎๑๒ํู๎๑๒๑ี องค์การบริหารสวนต าบลกวางจน อ าภอภูขียว จังหวัดชัยภูมิ www.kwangjhone.go.th  
 

 

บานหนองกุง หมูทีไ  ํ๐   มพีๅืนทีไทัๅงหมด  ํถ๔์์   เร  ท าการกษตร  ดังนีๅ 
 

ประภทของการท าการกษตร จ านวน 
ผลผลิตฉลีไย 

ฒกกธนเรณ 
ตนทุนการผลิตฉลีไย 

ฒบาทนเรณ 
ราคาขายดยฉลีไย 

ฒบาทนเรณ 
ํณ ท านา  ฿นขตชลประทาน    ครัวรือน 

     เร 
       กกธนเร        บาทนเร      บาทนเร 

 นอกขตชลประทาน ํ๔๎ ครัวรือน 

      เร 
        กกธนเร      บาทนเร      บาทนเร 

๎ณ ท าสวน สวน                      ครัวรือน 

            เร 
     กกธนเร     บาทนเร     บาทนเร 

สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 

สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 

สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 

๏ณ ท าเร  เรออย       ครัวรือน 

         เร 
   กกธนเร     บาทนเร    บาทนเร 

 เรขาวพด        ครัวรือน 

             เร 
       กกธนเร          บาทนเร        บาทนเร 

 เรมันส าปะหลัง       ครัวรือน 

         เร 
   กกธนเร       บาทนเร      บาทนเร 

 อืไนโ ปรดระบุ  
                    ธ 

   ครัวรือน 

        เร 
      กกธนเร          บาทนเร          บาทนเร 

๐ณ อืไนโ   อืไนโ ปรดระบุ  
                 ธ 

     ครัวรือน 

      เร 
      กกธนเร       บาทนเร      บาทนเร 
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บานหนองสะดา หมูทีไ  ํ๑   มพีๅืนทีไทัๅงหมด  ๎ถ์์์  เร  ท าการกษตร  ดังนีๅ 
 

ประภทของการท าการกษตร จ านวน 
ผลผลิตฉลีไย 

ฒกกธนเรณ 
ตนทุนการผลิตฉลีไย 

ฒบาทนเรณ 
ราคาขายดยฉลีไย 

ฒบาทนเรณ 
ํณ ท านา  ฿นขตชลประทาน    ครัวรือน 

     เร 
       กกธนเร        บาทนเร      บาทนเร 

 นอกขตชลประทาน ํ๏๑ ครัวรือน 

      เร 
        กกธนเร     บาทนเร      บาทนเร 

๎ณ ท าสวน สวน                      ครัวรือน 

            เร 
     กกธนเร     บาทนเร     บาทนเร 

สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 

สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 

สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 

๏ณ ท าเร   เรออย       ครัวรือน 

         เร 
   กกธนเร     บาทนเร    บาทนเร 

 เรขาวพด        ครัวรือน 

             เร 
       กกธนเร          บาทนเร        บาทนเร 

 เรมันส าปะหลัง       ครัวรือน 

         เร 
   กกธนเร       บาทนเร      บาทนเร 

 อืไนโ ปรดระบุ  
                    ธ 

   ครัวรือน 

        เร 
      กกธนเร          บาทนเร          บาทนเร 

๐ณ อืไนโ   อืไนโ ปรดระบุ  
                 ธ 

     ครัวรือน 

      เร 
      กกธนเร       บาทนเร      บาทนเร 
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บาน฿หมทพประทาน หมูทีไ  ํ๒   มพีๅืนทีไทัๅงหมด  ๎ถ์์์  เร  ท าการกษตร  ดังนีๅ 
 

ประภทของการท าการกษตร จ านวน 
ผลผลิตฉลีไย 

ฒกกธนเรณ 
ตนทุนการผลิตฉลีไย 

ฒบาทนเรณ 
ราคาขายดยฉลีไย 

ฒบาทนเรณ 
ํณ ท านา  ฿นขตชลประทาน    ครัวรือน 

     เร 
       กกธนเร        บาทนเร      บาทนเร 

 นอกขตชลประทาน  ๔๑ ครัวรือน 

      เร 
        กกธนเร      บาทนเร     บาทนเร 

๎ณ ท าสวน สวน                      ครัวรือน 

            เร 
     กกธนเร     บาทนเร     บาทนเร 

สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 

สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 

สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 

๏ณ ท าเร   เรออย       ครัวรือน 

         เร 
   กกธนเร     บาทนเร    บาทนเร 

 เรขาวพด        ครัวรือน 

             เร 
       กกธนเร          บาทนเร        บาทนเร 

 เรมันส าปะหลัง       ครัวรือน 

         เร 
   กกธนเร       บาทนเร      บาทนเร 

 อืไนโ ปรดระบุ  
                    ธ 

   ครัวรือน 

        เร 
      กกธนเร          บาทนเร          บาทนเร 

๐ณ อืไนโ   อืไนโ ปรดระบุ  
                 ธ 

     ครัวรือน 

      เร 
      กกธนเร       บาทนเร      บาทนเร 
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บานนนจ าปาทอง หมูทีไ  ํ๓   มพีๅืนทีไทัๅงหมด  ํถ๑์์   เร  ท าการกษตร  ดังนีๅ 
 

ประภทของการท าการกษตร จ านวน 
ผลผลิตฉลีไย 

ฒกกธนเรณ 
ตนทุนการผลิตฉลีไย 

ฒบาทนเรณ 
ราคาขายดยฉลีไย 

ฒบาทนเรณ 
ํณ ท านา  ฿นขตชลประทาน    ครัวรือน 

     เร 
       กกธนเร        บาทนเร      บาทนเร 

 นอกขตชลประทาน  ํ๓์ ครัวรือน 

      เร 
        กกธนเร      บาทนเร      บาทนเร 

๎ณ ท าสวน สวน                      ครัวรือน 

            เร 
     กกธนเร     บาทนเร     บาทนเร 

สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 

สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 

สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 

๏ณ ท าเร  เรออย       ครัวรือน 

         เร 
   กกธนเร     บาทนเร    บาทนเร 

 เรขาวพด        ครัวรือน 

             เร 
       กกธนเร          บาทนเร        บาทนเร 

 เรมันส าปะหลัง       ครัวรือน 

         เร 
   กกธนเร       บาทนเร      บาทนเร 

 อืไนโ ปรดระบุ  
                    ธ 

   ครัวรือน 

        เร 
      กกธนเร          บาทนเร          บาทนเร 

๐ณ อืไนโ   อืไนโ ปรดระบุ  
                 ธ 

     ครัวรือน 

      เร 
      กกธนเร       บาทนเร      บาทนเร 

 

 

 

 

 



44 
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บานกวางจน หมูทีไ  ํ๔  มพีๅืนทีไทัๅงหมด ๎ถ๑์์    เร  ท าการกษตร  ดังนีๅ 
 

ประภทของการท าการกษตร จ านวน 
ผลผลิตฉลีไย 

ฒกกธนเรณ 
ตนทุนการผลิตฉลีไย 

ฒบาทนเรณ 
ราคาขายดยฉลีไย 

ฒบาทนเรณ 
ํณ ท านา  ฿นขตชลประทาน    ครัวรือน 

     เร 
       กกธนเร        บาทนเร      บาทนเร 

 นอกขตชลประทาน ํ๑์ ครัวรือน 

      เร 
        กกธนเร      บาทนเร      บาทนเร 

๎ณ ท าสวน สวน                      ครัวรือน 

            เร 
     กกธนเร     บาทนเร     บาทนเร 

สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 

สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 

สวน                 ธ        ครัวรือน 

             เร 
กกธนเร บาทนเร บาทนเร 

๏ณ ท าเร  เรออย       ครัวรือน 

         เร 
   กกธนเร     บาทนเร    บาทนเร 

 เรขาวพด        ครัวรือน 

             เร 
       กกธนเร          บาทนเร        บาทนเร 

 เรมันส าปะหลัง       ครัวรือน 

         เร 
   กกธนเร       บาทนเร      บาทนเร 

 อืไนโ ปรดระบุ  
                    ธ 

   ครัวรือน 

        เร 
      กกธนเร          บาทนเร          บาทนเร 

๐ณ อืไนโ   อืไนโ ปรดระบุ  
                 ธ 

     ครัวรือน 

      เร 
      กกธนเร       บาทนเร      บาทนเร 
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๓ธ๏  ขอมูลดานหลงนๅ าการกษตร 

 

บานบัวพักกวียน  หมูทีไ  ํ   มีหลงนๅ าทางการกษตร  ดังนีๅ 
หลงนๅ า 

ทางการกษตร 

ความพียงพอของปริมาณนๅ าฝนทีไ฿ช฿นการท าการกษตร ปริมาณนๅ าฝนทีไตกดยฉลีไย฿นปีทีไผานมา 

ฒมลิลิมตรณ กรณทีีไทราบปรดระบ ุพียงพอ เมพียงพอ 

๏ธํณ ปริมาณนๅ าฝน     มิลลิมตร 

หลงนๅ า 

ทางการกษตร 

ล าดับ 

ความส าคัญ 

ความพียงพอของนๅ าพืไอการกษตร 

ตลอดทัๅงปี 
การขาถึงหลงนๅ าการกษตร 

พียงพอ เมพียงพอ ทัไวถึง เมทัไวถึง 
รอยละของ

ครัวรือนทีไขาถึงฯ 

๏ธ๎ณ หลงนๅ าธรรมชาต ิ

ํธ มนๅ า       

 ๎ธ หวยนล าธาร      ๓์ 

 ๏ธ คลอง      ๒์ 

 ๐ธ หนองนๅ านบึง      ๓์ 

 ๑ธ นๅ าตก       

 ๒. อืไนโฒปรดระบุณ 
๒ธํณ                ธ 
๒ธ๎ณ                ธ 
๒ธ๏ณ                ธ 

      

๏ธ๏ณ หลงนๅ าทีไมนุษยส์รางขึๅน 

 ํธ กมลงิ       

 ๎ธ อางกใบนๅ า       

 ๏ธ ฝาย      ๑์ 

 ๐ธ สระ      ๐์ 

 ๑ธ คลองชลประทาน       

 ๒ธ อืไนโฒปรดระบุณ 
๒ธํณ                ธ 
๒ธ๎ณ                ธ 
๒ธ๏ณ                ธ 
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บานนนทอง  หมูทีไ  ๎   มีหลงนๅ าทางการกษตร  ดังนีๅ 
หลงนๅ า 

ทางการกษตร 

ความพียงพอของปริมาณนๅ าฝนทีไ฿ช฿นการท าการกษตร ปริมาณนๅ าฝนทีไตกดยฉลีไย฿นปีทีไผานมา 

ฒมลิลิมตรณ กรณทีีไทราบปรดระบ ุพียงพอ เมพียงพอ 

๏ธํณ ปริมาณนๅ าฝน     มิลลิมตร 

หลงนๅ า 

ทางการกษตร 

ล าดับ 

ความส าคัญ 

ความพียงพอของนๅ าพืไอการกษตร 

ตลอดทัๅงปี 
การขาถงึหลงนๅ าการกษตร 

พียงพอ เมพียงพอ ทัไวถึง เมทัไวถึง 
รอยละของ

ครัวรือนทีไขาถึงฯ 

๏ธ๎ณ หลงนๅ าธรรมชาต ิ

ํธ มนๅ า       

 ๎ธ หวยนล าธาร      ๓์ 

 ๏ธ คลอง      ๒์ 

 ๐ธ หนองนๅ านบึง      ๒์ 

 ๑ธ นๅ าตก       

 ๒. อืไนโฒปรดระบุณ 
๒ธํณ                ธ 
๒ธ๎ณ                ธ 
๒ธ๏ณ                ธ 

      

๏ธ๏ณ หลงนๅ าทีไมนุษยส์รางขึๅน 

 ํธ กมลงิ       

 ๎ธ อางกใบนๅ า       

 ๏ธ ฝาย      ๑์ 

 ๐ธ สระ      ๐์ 

 ๑ธ คลองชลประทาน       

 ๒ธ อืไนโฒปรดระบุณ 
๒ธํณ                ธ 
๒ธ๎ณ                ธ 
๒ธ๏ณ                ธ 

      

 

 

 

 

 

 

 



47 
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บานหนองครอ  หมูทีไ  ๏   มีหลงนๅ าทางการกษตร  ดังนีๅ 
 

หลงนๅ า 

ทางการกษตร 

ความพียงพอของปริมาณนๅ าฝนทีไ฿ช฿นการท าการกษตร ปริมาณนๅ าฝนทีไตกดยฉลีไย฿นปีทีไผานมา 

ฒมลิลิมตรณ กรณทีีไทราบปรดระบ ุพียงพอ เมพียงพอ 

๏ธํณ ปริมาณนๅ าฝน     มิลลิมตร 

หลงนๅ า 

ทางการกษตร 

ล าดับ 

ความส าคัญ 

ความพียงพอของนๅ าพืไอการกษตร 

ตลอดทัๅงปี 
การขาถึงหลงนๅ าการกษตร 

พียงพอ เมพียงพอ ทัไวถึง เมทัไวถึง 
รอยละของ

ครัวรือนทีไขาถึงฯ 

๏ธ๎ณ หลงนๅ าธรรมชาต ิ

ํธ มนๅ า       

 ๎ธ หวยนล าธาร      ๓์ 

 ๏ธ คลอง      ๒์ 

 ๐ธ หนองนๅ านบึง      ๒์ 

 ๑ธ นๅ าตก       

 ๒. อืไนโฒปรดระบุณ 
๒ธํณ                ธ 
๒ธ๎ณ                ธ 
๒ธ๏ณ                ธ 

      

๏ธ๏ณ หลงนๅ าทีไมนุษยส์รางขึๅน 

 ํธ กมลงิ       

 ๎ธ อางกใบนๅ า       

 ๏ธ ฝาย      ๑์ 

 ๐ธ สระ      ๐์ 

 ๑ธ คลองชลประทาน       

 ๒ธ อืไนโฒปรดระบุณ 
๒ธํณ                ธ 
๒ธ๎ณ                ธ 
๒ธ๏ณ                ธ 
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บานหนองครอ หมูทีไ  ๑   มีหลงนๅ าทางการกษตร  ดังนีๅ 
 

หลงนๅ า 

ทางการกษตร 

ความพียงพอของปริมาณนๅ าฝนทีไ฿ช฿นการท าการกษตร ปริมาณนๅ าฝนทีไตกดยฉลีไย฿นปีทีไผานมา 

ฒมลิลิมตรณ กรณทีีไทราบปรดระบ ุพียงพอ เมพียงพอ 

๏ธํณ ปริมาณนๅ าฝน     มิลลิมตร 

หลงนๅ า 

ทางการกษตร 

ล าดับ 

ความส าคัญ 

ความพียงพอของนๅ าพืไอการกษตร 

ตลอดทัๅงปี 
การขาถึงหลงนๅ าการกษตร 

พียงพอ เมพียงพอ ทัไวถึง เมทัไวถึง 
รอยละของ

ครัวรือนทีไขาถึงฯ 

๏ธ๎ณ หลงนๅ าธรรมชาต ิ

ํธ มนๅ า       

 ๎ธ หวยนล าธาร      ๓์ 

 ๏ธ คลอง      ๒์ 

 ๐ธ หนองนๅ านบึง      ๒์ 

 ๑ธ นๅ าตก       

 ๒. อืไนโฒปรดระบุณ 
๒ธํณ                ธ 
๒ธ๎ณ                ธ 
๒ธ๏ณ                ธ 

      

๏ธ๏ณ หลงนๅ าทีไมนุษยส์รางขึๅน 

 ํธ กมลงิ       

 ๎ธ อางกใบนๅ า       

 ๏ธ ฝาย      ๑์ 

 ๐ธ สระ      ๐์ 

 ๑ธ คลองชลประทาน       

 ๒ธ อืไนโฒปรดระบุณ 
๒ธํณ                ธ 
๒ธ๎ณ                ธ 
๒ธ๏ณ                ธ 
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บานหนองกุง หมูทีไ  ๒   มีหลงนๅ าทางการกษตร  ดังนีๅ 
 

หลงนๅ า 

ทางการกษตร 

ความพียงพอของปริมาณนๅ าฝนทีไ฿ช฿นการท าการกษตร ปริมาณนๅ าฝนทีไตกดยฉลีไย฿นปีทีไผานมา 

ฒมลิลิมตรณ กรณทีีไทราบปรดระบ ุพียงพอ เมพียงพอ 

๏ธํณ ปริมาณนๅ าฝน     มิลลิมตร 

หลงนๅ า 

ทางการกษตร 

ล าดับ 

ความส าคัญ 

ความพียงพอของนๅ าพืไอการกษตร 

ตลอดทัๅงปี 
การขาถึงหลงนๅ าการกษตร 

พียงพอ เมพียงพอ ทัไวถึง เมทัไวถึง 
รอยละของ

ครัวรือนทีไขาถึงฯ 

๏ธ๎ณ หลงนๅ าธรรมชาต ิ

ํธ มนๅ า       

 ๎ธ หวยนล าธาร      ๓์ 

 ๏ธ คลอง      ๒์ 

 ๐ธ หนองนๅ านบึง      ๒์ 

 ๑ธ นๅ าตก       

 ๒. อืไนโฒปรดระบุณ 
๒ธํณ                ธ 
๒ธ๎ณ                ธ 
๒ธ๏ณ                ธ 

      

๏ธ๏ณ หลงนๅ าทีไมนุษยส์รางขึๅน 

 ํธ กมลงิ       

 ๎ธ อางกใบนๅ า       

 ๏ธ ฝาย      ๑์ 

 ๐ธ สระ      ๐์ 

 ๑ธ คลองชลประทาน       

 ๒ธ อืไนโฒปรดระบุณ 
๒ธํณ                ธ 
๒ธ๎ณ                ธ 
๒ธ๏ณ                ธ 
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บานหนองปอดง หมูทีไ  ๓   มีหลงนๅ าทางการกษตร  ดังนีๅ 
 

หลงนๅ า 

ทางการกษตร 

ความพียงพอของปริมาณนๅ าฝนทีไ฿ช฿นการท าการกษตร ปริมาณนๅ าฝนทีไตกดยฉลีไย฿นปีทีไผานมา 

ฒมลิลิมตรณ กรณทีีไทราบปรดระบ ุพียงพอ เมพียงพอ 

๏ธํณ ปริมาณนๅ าฝน     มิลลิมตร 

หลงนๅ า 

ทางการกษตร 

ล าดับ 

ความส าคัญ 

ความพียงพอของนๅ าพืไอการกษตร 

ตลอดทัๅงปี 
การขาถึงหลงนๅ าการกษตร 

พียงพอ เมพียงพอ ทัไวถึง เมทัไวถึง 
รอยละของ

ครัวรือนทีไขาถึงฯ 

๏ธ๎ณ หลงนๅ าธรรมชาต ิ

ํธ มนๅ า       

 ๎ธ หวยนล าธาร      ๓์ 

 ๏ธ คลอง      ๒์ 

 ๐ธ หนองนๅ านบึง      ๒์ 

 ๑ธ นๅ าตก       

 ๒. อืไนโฒปรดระบุณ 
๒ธํณ                ธ 
๒ธ๎ณ                ธ 
๒ธ๏ณ                ธ 

      

๏ธ๏ณ หลงนๅ าทีไมนุษยส์รางขึๅน 

 ํธ กมลงิ       

 ๎ธ อางกใบนๅ า       

 ๏ธ ฝาย      ๑์ 

 ๐ธ สระ      ๐์ 

 ๑ธ คลองชลประทาน       

 ๒ธ อืไนโฒปรดระบุณ 
๒ธํณ                ธ 
๒ธ๎ณ                ธ 
๒ธ๏ณ                ธ 
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บานนนตุน หมูทีไ  ๔   มีหลงนๅ าทางการกษตร  ดังนีๅ 
 

หลงนๅ า 

ทางการกษตร 

ความพียงพอของปริมาณนๅ าฝนทีไ฿ช฿นการท าการกษตร ปริมาณนๅ าฝนทีไตกดยฉลีไย฿นปีทีไผานมา 

ฒมลิลิมตรณ กรณทีีไทราบปรดระบ ุพียงพอ เมพียงพอ 

๏ธํณ ปริมาณนๅ าฝน     มิลลิมตร 

หลงนๅ า 

ทางการกษตร 

ล าดับ 

ความส าคัญ 

ความพียงพอของนๅ าพืไอการกษตร 

ตลอดทัๅงปี 
การขาถึงหลงนๅ าการกษตร 

พียงพอ เมพียงพอ ทัไวถึง เมทัไวถึง 
รอยละของ

ครัวรือนทีไขาถึงฯ 

๏ธ๎ณ หลงนๅ าธรรมชาต ิ

ํธ มนๅ า       

 ๎ธ หวยนล าธาร      ๓์ 

 ๏ธ คลอง      ๒์ 

 ๐ธ หนองนๅ านบึง      ๒์ 

 ๑ธ นๅ าตก       

 ๒. อืไนโฒปรดระบุณ 
๒ธํณ                ธ 
๒ธ๎ณ                ธ 
๒ธ๏ณ                ธ 

      

๏ธ๏ณ หลงนๅ าทีไมนุษยส์รางขึๅน 

 ํธ กมลงิ       

 ๎ธ อางกใบนๅ า       

 ๏ธ ฝาย      ๑์ 

 ๐ธ สระ      ๐์ 

 ๑ธ คลองชลประทาน       

 ๒ธ อืไนโฒปรดระบุณ 
๒ธํณ                ธ 
๒ธ๎ณ                ธ 
๒ธ๏ณ                ธ 
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บานสวนออย หมูทีไ  ๕   มีหลงนๅ าทางการกษตร  ดังนีๅ 
 

หลงนๅ า 

ทางการกษตร 

ความพียงพอของปริมาณนๅ าฝนทีไ฿ช฿นการท าการกษตร ปริมาณนๅ าฝนทีไตกดยฉลีไย฿นปีทีไผานมา 

ฒมลิลิมตรณ กรณทีีไทราบปรดระบ ุพียงพอ เมพียงพอ 

๏ธํณ ปริมาณนๅ าฝน     มิลลิมตร 

หลงนๅ า 

ทางการกษตร 

ล าดับ 

ความส าคัญ 

ความพียงพอของนๅ าพืไอการกษตร 

ตลอดทัๅงปี 
การขาถึงหลงนๅ าการกษตร 

พียงพอ เมพียงพอ ทัไวถึง เมทัไวถึง 
รอยละของ

ครัวรือนทีไขาถึงฯ 

๏ธ๎ณ หลงนๅ าธรรมชาต ิ

ํธ มนๅ า       

 ๎ธ หวยนล าธาร      ๓์ 

 ๏ธ คลอง      ๒์ 

 ๐ธ หนองนๅ านบึง      ๒์ 

 ๑ธ นๅ าตก       

 ๒. อืไนโฒปรดระบุณ 
๒ธํณ                ธ 
๒ธ๎ณ                ธ 
๒ธ๏ณ                ธ 

      

๏ธ๏ณ หลงนๅ าทีไมนุษยส์รางขึๅน 

 ํธ กมลงิ       

 ๎ธ อางกใบนๅ า       

 ๏ธ ฝาย      ๑์ 

 ๐ธ สระ      ๐์ 

 ๑ธ คลองชลประทาน       

 ๒ธ อืไนโฒปรดระบุณ 
๒ธํณ                ธ 
๒ธ๎ณ                ธ 
๒ธ๏ณ                ธ 
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บานนาลอม  หมูทีไ ํ์    มีหลงนๅ าทางการกษตร  ดังนีๅ 
 

หลงนๅ า 

ทางการกษตร 

ความพียงพอของปริมาณนๅ าฝนทีไ฿ช฿นการท าการกษตร ปริมาณนๅ าฝนทีไตกดยฉลีไย฿นปีทีไผานมา 

ฒมลิลิมตรณ กรณทีีไทราบปรดระบ ุพียงพอ เมพียงพอ 

๏ธํณ ปริมาณนๅ าฝน     มิลลิมตร 

หลงนๅ า 

ทางการกษตร 

ล าดับ 

ความส าคัญ 

ความพียงพอของนๅ าพืไอการกษตร 

ตลอดทัๅงปี 
การขาถึงหลงนๅ าการกษตร 

พียงพอ เมพียงพอ ทัไวถึง เมทัไวถึง 
รอยละของ

ครัวรือนทีไขาถึงฯ 

๏ธ๎ณ หลงนๅ าธรรมชาต ิ

ํธ มนๅ า       

 ๎ธ หวยนล าธาร      ๓์ 

 ๏ธ คลอง      ๒์ 

 ๐ธ หนองนๅ านบึง      ๒์ 

 ๑ธ นๅ าตก       

 ๒. อืไนโฒปรดระบุณ 
๒ธํณ                ธ 
๒ธ๎ณ                ธ 
๒ธ๏ณ                ธ 

      

๏ธ๏ณ หลงนๅ าทีไมนุษยส์รางขึๅน 

 ํธ กมลงิ       

 ๎ธ อางกใบนๅ า       

 ๏ธ ฝาย      ๑์ 

 ๐ธ สระ      ๐์ 

 ๑ธ คลองชลประทาน       

 ๒ธ อืไนโฒปรดระบุณ 
๒ธํณ                ธ 
๒ธ๎ณ                ธ 
๒ธ๏ณ                ธ 
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บานทองส าราญ  หมูทีไ  ํํ   มีหลงนๅ าทางการกษตร  ดังนีๅ 
 

หลงนๅ า 

ทางการกษตร 

ความพียงพอของปริมาณนๅ าฝนทีไ฿ช฿นการท าการกษตร ปริมาณนๅ าฝนทีไตกดยฉลีไย฿นปีทีไผานมา 

ฒมลิลิมตรณ กรณทีีไทราบปรดระบ ุพียงพอ เมพียงพอ 

๏ธํณ ปริมาณนๅ าฝน     มิลลิมตร 

หลงนๅ า 

ทางการกษตร 

ล าดับ 

ความส าคัญ 

ความพียงพอของนๅ าพืไอการกษตร 

ตลอดทัๅงปี 
การขาถึงหลงนๅ าการกษตร 

พียงพอ เมพียงพอ ทัไวถึง เมทัไวถึง 
รอยละของ

ครัวรือนทีไขาถึงฯ 

๏ธ๎ณ หลงนๅ าธรรมชาต ิ

ํธ มนๅ า       

 ๎ธ หวยนล าธาร      ๓์ 

 ๏ธ คลอง      ๒์ 

 ๐ธ หนองนๅ านบึง      ๒์ 

 ๑ธ นๅ าตก       

 ๒. อืไนโฒปรดระบุณ 
๒ธํณ                ธ 
๒ธ๎ณ                ธ 
๒ธ๏ณ                ธ 

      

๏ธ๏ณ หลงนๅ าทีไมนุษยส์รางขึๅน 

 ํธ กมลงิ       

 ๎ธ อางกใบนๅ า       

 ๏ธ ฝาย      ๑์ 

 ๐ธ สระ      ๐์ 

 ๑ธ คลองชลประทาน       

 ๒ธ อืไนโฒปรดระบณุ 
๒ธํณ                ธ 
๒ธ๎ณ                ธ 
๒ธ๏ณ                ธ 
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บานบัวพักกวียน หมูทีไ  ํ๎   มีหลงนๅ าทางการกษตร  ดังนีๅ 
 

หลงนๅ า 

ทางการกษตร 

ความพียงพอของปริมาณนๅ าฝนทีไ฿ช฿นการท าการกษตร ปริมาณนๅ าฝนทีไตกดยฉลีไย฿นปีทีไผานมา 

ฒมลิลิมตรณ กรณทีีไทราบปรดระบ ุพียงพอ เมพียงพอ 

๏ธํณ ปริมาณนๅ าฝน     มิลลิมตร 

หลงนๅ า 

ทางการกษตร 

ล าดับ 

ความส าคัญ 

ความพียงพอของนๅ าพืไอการกษตร 

ตลอดทัๅงปี 
การขาถึงหลงนๅ าการกษตร 

พียงพอ เมพียงพอ ทัไวถึง เมทัไวถึง 
รอยละของ

ครัวรือนทีไขาถึงฯ 

๏ธ๎ณ หลงนๅ าธรรมชาต ิ

ํธ มนๅ า       

 ๎ธ หวยนล าธาร      ๓์ 

 ๏ธ คลอง      ๒์ 

 ๐ธ หนองนๅ านบึง      ๒์ 

 ๑ธ นๅ าตก       

 ๒. อืไนโฒปรดระบุณ 
๒ธํณ                ธ 
๒ธ๎ณ                ธ 
๒ธ๏ณ                ธ 

      

๏ธ๏ณ หลงนๅ าทีไมนุษยส์รางขึๅน 

 ํธ กมลงิ       

 ๎ธ อางกใบนๅ า       

 ๏ธ ฝาย      ๑์ 

 ๐ธ สระ      ๐์ 

 ๑ธ คลองชลประทาน       

 ๒ธ อืไนโฒปรดระบุณ 
๒ธํณ                ธ 
๒ธ๎ณ                ธ 
๒ธ๏ณ                ธ 
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บานหนองกุงค า หมูทีไ  ํ๏   มีหลงนๅ าทางการกษตร  ดังนีๅ 
 

หลงนๅ า 

ทางการกษตร 

ความพียงพอของปริมาณนๅ าฝนทีไ฿ช฿นการท าการกษตร ปริมาณนๅ าฝนทีไตกดยฉลีไย฿นปีทีไผานมา 

ฒมลิลิมตรณ กรณทีีไทราบปรดระบ ุพียงพอ เมพียงพอ 

๏ธํณ ปริมาณนๅ าฝน     มิลลิมตร 

หลงนๅ า 

ทางการกษตร 

ล าดับ 

ความส าคัญ 

ความพียงพอของนๅ าพืไอการกษตร 

ตลอดทัๅงปี 
การขาถึงหลงนๅ าการกษตร 

พียงพอ เมพียงพอ ทัไวถึง เมทัไวถึง 
รอยละของ

ครัวรือนทีไขาถึงฯ 

๏ธ๎ณ หลงนๅ าธรรมชาต ิ

ํธ มนๅ า       

 ๎ธ หวยนล าธาร      ๓์ 

 ๏ธ คลอง      ๒์ 

 ๐ธ หนองนๅ านบึง      ๒์ 

 ๑ธ นๅ าตก       

 ๒. อืไนโฒปรดระบุณ 
๒ธํณ                ธ 
๒ธ๎ณ                ธ 
๒ธ๏ณ                ธ 

      

๏ธ๏ณ หลงนๅ าทีไมนุษยส์รางขึๅน 

 ํธ กมลงิ       

 ๎ธ อางกใบนๅ า       

 ๏ธ ฝาย      ๑์ 

 ๐ธ สระ      ๐์ 

 ๑ธ คลองชลประทาน       

 ๒ธ อืไนโฒปรดระบุณ 
๒ธํณ                ธ 
๒ธ๎ณ                ธ 
๒ธ๏ณ                ธ 
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บานหนองกุง หมูทีไ  ํ๐   มีหลงนๅ าทางการกษตร  ดังนีๅ 
 

หลงนๅ า 

ทางการกษตร 

ความพียงพอของปริมาณนๅ าฝนทีไ฿ช฿นการท าการกษตร ปริมาณนๅ าฝนทีไตกดยฉลีไย฿นปีทีไผานมา 

ฒมลิลิมตรณ กรณทีีไทราบปรดระบ ุพียงพอ เมพียงพอ 

๏ธํณ ปริมาณนๅ าฝน     มิลลิมตร 

หลงนๅ า 

ทางการกษตร 

ล าดับ 

ความส าคัญ 

ความพียงพอของนๅ าพืไอการกษตร 

ตลอดทัๅงปี 
การขาถึงหลงนๅ าการกษตร 

พียงพอ เมพียงพอ ทัไวถึง เมทัไวถึง 
รอยละของ

ครัวรือนทีไขาถึงฯ 

๏ธ๎ณ หลงนๅ าธรรมชาต ิ

ํธ มนๅ า       

 ๎ธ หวยนล าธาร      ๓์ 

 ๏ธ คลอง      ๒์ 

 ๐ธ หนองนๅ านบึง      ๒์ 

 ๑ธ นๅ าตก       

 ๒. อืไนโฒปรดระบุณ 
๒ธํณ                ธ 
๒ธ๎ณ                ธ 
๒ธ๏ณ                ธ 

      

๏ธ๏ณ หลงนๅ าทีไมนุษยส์รางขึๅน 

 ํธ กมลงิ       

 ๎ธ อางกใบนๅ า       

 ๏ธ ฝาย      ๑์ 

 ๐ธ สระ      ๐์ 

 ๑ธ คลองชลประทาน       

 ๒ธ อืไนโฒปรดระบุณ 
๒ธํณ                ธ 
๒ธ๎ณ                ธ 
๒ธ๏ณ                ธ 
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บานหนองสะดา หมูทีไ  ํ๑   มีหลงนๅ าทางการกษตร  ดังนีๅ 
 

หลงนๅ า 

ทางการกษตร 

ความพียงพอของปริมาณนๅ าฝนทีไ฿ช฿นการท าการกษตร ปริมาณนๅ าฝนทีไตกดยฉลีไย฿นปีทีไผานมา 

ฒมลิลิมตรณ กรณทีีไทราบปรดระบ ุพียงพอ เมพียงพอ 

๏ธํณ ปริมาณนๅ าฝน     มิลลิมตร 

หลงนๅ า 

ทางการกษตร 

ล าดับ 

ความส าคัญ 

ความพียงพอของนๅ าพืไอการกษตร 

ตลอดทัๅงปี 
การขาถึงหลงนๅ าการกษตร 

พียงพอ เมพียงพอ ทัไวถึง เมทัไวถึง 
รอยละของ

ครัวรือนทีไขาถึงฯ 

๏ธ๎ณ หลงนๅ าธรรมชาต ิ

 ํธ มนๅ า       

 ๎ธ หวยนล าธาร      ๓์ 

 ๏ธ คลอง      ๒์ 

๐ธ หนองนๅ านบึง      ๒์ 

 ๑ธ นๅ าตก       

 ๒. อืไนโฒปรดระบุณ 
๒ธํณ                ธ 
๒ธ๎ณ                ธ 
๒ธ๏ณ                ธ 

      

๏ธ๏ณ หลงนๅ าทีไมนุษยส์รางขึๅน 

 ํธ กมลงิ       

 ๎ธ อางกใบนๅ า       

 ๏ธ ฝาย      ๑์ 

 ๐ธ สระ      ๐์ 

 ๑ธ คลองชลประทาน       

 ๒ธ อืไนโฒปรดระบุณ 
๒ธํณ                ธ 
๒ธ๎ณ                ธ 
๒ธ๏ณ                ธ 
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บาน฿หมทพประทาน  หมูทีไ  ํ๒  มีหลงนๅ าทางการกษตร  ดังนีๅ 
 

หลงนๅ า 

ทางการกษตร 

ความพียงพอของปริมาณนๅ าฝนทีไ฿ช฿นการท าการกษตร ปริมาณนๅ าฝนทีไตกดยฉลีไย฿นปีทีไผานมา 

ฒมลิลิมตรณ กรณทีีไทราบปรดระบ ุพียงพอ เมพียงพอ 

๏ธํณ ปริมาณนๅ าฝน     มิลลิมตร 

หลงนๅ า 

ทางการกษตร 

ล าดับ 

ความส าคัญ 

ความพียงพอของนๅ าพืไอการกษตร 

ตลอดทัๅงปี 
การขาถึงหลงนๅ าการกษตร 

พียงพอ เมพียงพอ ทัไวถึง เมทัไวถึง 
รอยละของ

ครัวรือนทีไขาถึงฯ 

๏ธ๎ณ หลงนๅ าธรรมชาต ิ

ํธ มนๅ า       

 ๎ธ หวยนล าธาร      ๓์ 

 ๏ธ คลอง      ๒์ 

๐ธ หนองนๅ านบึง      ๒์ 

 ๑ธ นๅ าตก       

 ๒. อืไนโฒปรดระบุณ 
๒ธํณ                ธ 
๒ธ๎ณ                ธ 
๒ธ๏ณ                ธ 

      

๏ธ๏ณ หลงนๅ าทีไมนุษยส์รางขึๅน 

 ํธ กมลงิ       

 ๎ธ อางกใบนๅ า       

 ๏ธ ฝาย      ๑์ 

 ๐ธ สระ      ๐์ 

 ๑ธ คลองชลประทาน       

 ๒ธ อืไนโฒปรดระบุณ 
๒ธํณ                ธ 
๒ธ๎ณ                ธ 
๒ธ๏ณ                ธ 
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บานนนจ าปาทอง หมูทีไ  ํ๓  มีหลงนๅ าทางการกษตร  ดังนีๅ 
 

หลงนๅ า 

ทางการกษตร 

ความพียงพอของปริมาณนๅ าฝนทีไ฿ช฿นการท าการกษตร ปริมาณนๅ าฝนทีไตกดยฉลีไย฿นปีทีไผานมา 

ฒมลิลิมตรณ กรณทีีไทราบปรดระบ ุพียงพอ เมพียงพอ 

๏ธํณ ปริมาณนๅ าฝน     มิลลิมตร 

หลงนๅ า 

ทางการกษตร 

ล าดับ 

ความส าคัญ 

ความพียงพอของนๅ าพืไอการกษตร 

ตลอดทัๅงปี 
การขาถึงหลงนๅ าการกษตร 

พียงพอ เมพียงพอ ทัไวถึง เมทัไวถึง 
รอยละของ

ครัวรือนทีไขาถึงฯ 

๏ธ๎ณ หลงนๅ าธรรมชาต ิ

ํธ มนๅ า       

 ๎ธ หวยนล าธาร      ๓์ 

 ๏ธ คลอง      ๒์ 

 ๐ธ หนองนๅ านบึง      ๒์ 

 ๑ธ นๅ าตก       

 ๒. อืไนโฒปรดระบุณ 
๒ธํณ                ธ 
๒ธ๎ณ                ธ 
๒ธ๏ณ                ธ 

      

๏ธ๏ณ หลงนๅ าทีไมนุษยส์รางขึๅน 

 ํธ กมลงิ       

 ๎ธ อางกใบนๅ า       

 ๏ธ ฝาย      ๑์ 

 ๐ธ สระ      ๐์ 

 ๑ธ คลองชลประทาน       

 ๒ธ อืไนโฒปรดระบุณ 
๒ธํณ                ธ 
๒ธ๎ณ                ธ 
๒ธ๏ณ                ธ 
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บานกวางจน  หมูทีไ  ํ๔   มีหลงนๅ าทางการกษตร  ดังนีๅ 
 

หลงนๅ า 

ทางการกษตร 

ความพียงพอของปริมาณนๅ าฝนทีไ฿ช฿นการท าการกษตร ปริมาณนๅ าฝนทีไตกดยฉลีไย฿นปีทีไผานมา 

ฒมลิลิมตรณ กรณทีีไทราบปรดระบ ุพียงพอ เมพียงพอ 

๏ธํณ ปริมาณนๅ าฝน     มิลลิมตร 

หลงนๅ า 

ทางการกษตร 

ล าดับ 

ความส าคัญ 

ความพียงพอของนๅ าพืไอการกษตร 

ตลอดทัๅงปี 
การขาถึงหลงนๅ าการกษตร 

พียงพอ เมพียงพอ ทัไวถึง เมทัไวถึง 
รอยละของ

ครัวรือนทีไขาถึงฯ 

๏ธ๎ณ หลงนๅ าธรรมชาต ิ

ํธ มนๅ า       

 ๎ธ หวยนล าธาร      ๓์ 

 ๏ธ คลอง      ๒์ 

 ๐ธ หนองนๅ านบึง      ๒์ 

 ๑ธ นๅ าตก       

 ๒. อืไนโฒปรดระบุณ 
๒ธํณ                ธ 
๒ธ๎ณ                ธ 
๒ธ๏ณ                ธ 

      

๏ธ๏ณ หลงนๅ าทีไมนุษยส์รางขึๅน 

 ํธ กมลงิ       

 ๎ธ อางกใบนๅ า       

 ๏ธ ฝาย      ๑์ 

 ๐ธ สระ      ๐์ 

 ๑ธ คลองชลประทาน       

 ๒ธ อืไนโฒปรดระบุณ 
๒ธํณ                ธ 
๒ธ๎ณ                ธ 
๒ธ๏ณ                ธ 
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๓ธ๐  ขอมูลดานหลงนๅ ากนิ  นๅ า฿ช  ฒหรือนๅ าพืไอการอุปภคบริภคณ 
บานบวัพักกวียน  หมูทีไ  ํ  มีหลงนๅ านๅ ากิน นๅ า฿ช ฒหรือนๅ าพืไอการอุปภค บริภคณ  ดังนีๅ 

 

หลงนๅ า เมมี 
ม ี ทัไวถึงหรือเม 

พียงพอ เมพียงพอ ทัไวถึง เมทัไวถึง 
รอยละของ

ครัวรือนทีไขาถึง 

๐ธํ บอบาดาลสาธารณะ       

๐ธ๎ บอนๅ าตๅืนสาธารณะ       

๐ธ๏ ประปาหมูบาน ฒขององค์กรปกครองสวนทองถิไนณ       

๐ธ๐ ระบบประปา ฒการประปาสวนภูมภิาคณ       

๐ธ๑ หลงนๅ าธรรมชาติ       

๐.๒ อืไนโ ฒปรดระบุณ 
๐ธ๒ธํณ                               ธ 
๐ธ๒ธ๎ณ                               ธ 
๐ธ๒ธ๏ณ                               ธ 

      

 

 

 

บานนนทอง  หมูทีไ  ๎  มีหลงนๅ านๅ ากิน นๅ า฿ช ฒหรือนๅ าพืไอการอุปภค บริภคณ  ดังนีๅ 
 

หลงนๅ า เมม ี

มี ทัไวถึงหรือเม 

พียงพอ เมพียงพอ ทัไวถึง เมทัไวถึง 
รอยละของครัวรือน

ทีไขาถึง 

๐ธํ บอบาดาลสาธารณะ       

๐ธ๎ บอนๅ าตๅืนสาธารณะ       

๐ธ๏ ประปาหมูบาน ฒขององค์กรปกครองสวนทองถิไนณ       

๐ธ๐ ระบบประปา ฒการประปาสวนภูมภิาคณ       

๐ธ๑ หลงนๅ าธรรมชาติ       

๐.๒ อืไนโ ฒปรดระบุณ 
๐ธ๒ธํณ                               ธ 
๐ธ๒ธ๎ณ                               ธ 
๐ธ๒ธ๏ณ                               ธ 
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บานหนองครอ  หมูทีไ  ๏  มีหลงนๅ านๅ ากิน นๅ า฿ช ฒหรือนๅ าพืไอการอุปภค บริภคณ  ดังนีๅ 
 

หลงนๅ า เมม ี

มี ทัไวถึงหรือเม 

พียงพอ เมพียงพอ ทัไวถึง เมทัไวถึง 
รอยละของ

ครัวรือนทีไขาถึง 

๐ธํ บอบาดาลสาธารณะ       

๐ธ๎ บอนๅ าตๅืนสาธารณะ       

๐ธ๏ ประปาหมูบาน ฒขององค์กรปกครองสวนทองถิไนณ       

๐ธ๐ ระบบประปา ฒการประปาสวนภูมภิาคณ       

๐ธ๑ หลงนๅ าธรรมชาติ       

๐.๒ อืไนโ ฒปรดระบุณ 
๐ธ๒ธํณ                               ธ 
๐ธ๒ธ๎ณ                               ธ 
๐ธ๒ธ๏ณ                               ธ 

      

 

 

บานกวางจน  หมูทีไ  ๐  มีหลงนๅ านๅ ากิน นๅ า฿ช ฒหรือนๅ าพืไอการอุปภค บริภคณ  ดังนีๅ 
 

หลงนๅ า เมมี 
มี ทัไวถงึหรือเม 

พียงพอ เมพียงพอ ทัไวถงึ เมทัไวถึง 
รอยละของ

ครัวรือนทีไขาถึง 

๐ธํ บอบาดาลสาธารณะ       

๐ธ๎ บอนๅ าตๅืนสาธารณะ       

๐ธ๏ ประปาหมูบาน ฒขององค์กรปกครองสวนทองถิไนณ       

๐ธ๐ ระบบประปา ฒการประปาสวนภูมภิาคณ       

๐ธ๑ หลงนๅ าธรรมชาติ       

๐.๒ อืไนโ ฒปรดระบุณ 
๐ธ๒ธํณ                               ธ 
๐ธ๒ธ๎ณ                               ธ 
๐ธ๒ธ๏ณ                               ธ 
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บานดอนจ าปา  หมูทีไ  ๑  มีหลงนๅ านๅ ากิน นๅ า฿ช ฒหรือนๅ าพืไอการอุปภค บริภคณ  ดังนีๅ 
 

หลงนๅ า เมมี 
มี ทัไวถงึหรือเม 

พียงพอ เมพียงพอ ทัไวถงึ เมทัไวถึง 
รอยละของ

ครัวรือนทีไขาถึง 

๐ธํ บอบาดาลสาธารณะ       

๐ธ๎ บอนๅ าตๅืนสาธารณะ       

๐ธ๏ ประปาหมูบาน ฒขององค์กรปกครองสวนทองถิไนณ       

๐ธ๐ ระบบประปา ฒการประปาสวนภูมภิาคณ       

๐ธ๑ หลงนๅ าธรรมชาติ       

๐.๒ อืไนโ ฒปรดระบุณ 
๐ธ๒ธํณ                               ธ 
๐ธ๒ธ๎ณ                               ธ 
๐ธ๒ธ๏ณ                               ธ 

      

 

 

บานหนองกุง  หมูทีไ  ๒  มีหลงนๅ านๅ ากิน นๅ า฿ช ฒหรือนๅ าพืไอการอุปภค บริภคณ  ดังนีๅ 
 

หลงนๅ า เมมี 
มี ทัไวถงึหรือเม 

พียงพอ เมพียงพอ ทัไวถงึ เมทัไวถึง 
รอยละของ

ครัวรือนทีไขาถึง 

๐ธํ บอบาดาลสาธารณะ       

๐ธ๎ บอนๅ าตๅืนสาธารณะ       

๐ธ๏ ประปาหมูบาน ฒขององค์กรปกครองสวนทองถิไนณ       

๐ธ๐ ระบบประปา ฒการประปาสวนภูมภิาคณ       

๐ธ๑ หลงนๅ าธรรมชาติ       

๐.๒ อืไนโ ฒปรดระบุณ 
๐ธ๒ธํณ                               ธ 
๐ธ๒ธ๎ณ                               ธ 
๐ธ๒ธ๏ณ                               ธ 
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บานหนองปอดง  หมูทีไ  ๓  มีหลงนๅ านๅ ากิน นๅ า฿ช ฒหรือนๅ าพืไอการอุปภค บริภคณ  ดังนีๅ 
 

หลงนๅ า เมมี 

มี ทัไวถงึหรือเม 

พียงพอ เมพียงพอ ทัไวถงึ เมทัไวถึง 
รอยละของ

ครัวรือนทีไขาถึง 

๐ธํ บอบาดาลสาธารณะ       

๐ธ๎ บอนๅ าตๅืนสาธารณะ       

๐ธ๏ ประปาหมูบาน ฒขององค์กรปกครองสวนทองถิไนณ       

๐ธ๐ ระบบประปา ฒการประปาสวนภูมภิาคณ       

๐ธ๑ หลงนๅ าธรรมชาติ       

๐.๒ อืไนโ ฒปรดระบุณ 
๐ธ๒ธํณ                               ธ 
๐ธ๒ธ๎ณ                               ธ 
๐ธ๒ธ๏ณ                               ธ 

      

 

 

บานนนตุน  หมูทีไ  ๔  มีหลงนๅ านๅ ากิน นๅ า฿ช ฒหรือนๅ าพืไอการอุปภค บริภคณ  ดังนีๅ 
 

หลงนๅ า เมมี 
มี ทัไวถงึหรือเม 

พียงพอ เมพียงพอ ทัไวถงึ เมทัไวถึง 
รอยละของ

ครัวรือนทีไขาถึง 

๐ธํ บอบาดาลสาธารณะ       

๐ธ๎ บอนๅ าตๅืนสาธารณะ       

๐ธ๏ ประปาหมูบาน ฒขององค์กรปกครองสวนทองถิไนณ       

๐ธ๐ ระบบประปา ฒการประปาสวนภูมภิาคณ       

๐ธ๑ หลงนๅ าธรรมชาติ       

๐.๒ อืไนโ ฒปรดระบุณ 
๐ธ๒ธํณ                               ธ 
๐ธ๒ธ๎ณ                               ธ 
๐ธ๒ธ๏ณ                               ธ 

      

 

  



66 

 

ผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ. ๎๑๒ํู๎๑๒๑ี องค์การบริหารสวนต าบลกวางจน อ าภอภูขียว จังหวัดชัยภูมิ www.kwangjhone.go.th  
 

บานสวนออย หมูทีไ  ๕  มีหลงนๅ านๅ ากิน นๅ า฿ช ฒหรือนๅ าพืไอการอุปภค บริภคณ  ดังนีๅ 
 

หลงนๅ า เมมี 
มี ทัไวถงึหรือเม 

พียงพอ เมพียงพอ ทัไวถงึ เมทัไวถึง 
รอยละของ

ครัวรือนทีไขาถึง 

๐ธํ บอบาดาลสาธารณะ       

๐ธ๎ บอนๅ าตๅืนสาธารณะ       

๐ธ๏ ประปาหมูบาน ฒขององค์กรปกครองสวนทองถิไนณ       

๐ธ๐ ระบบประปา ฒการประปาสวนภูมภิาคณ       

๐ธ๑ หลงนๅ าธรรมชาติ       

๐.๒ อืไนโ ฒปรดระบุณ 
๐ธ๒ธํณ                               ธ 
๐ธ๒ธ๎ณ                               ธ 
๐ธ๒ธ๏ณ                               ธ 

      

 

 

บานนาลอม  หมูทีไ  ํ์  มีหลงนๅ านๅ ากิน นๅ า฿ช ฒหรือนๅ าพืไอการอุปภค บริภคณ  ดังนีๅ 
 

หลงนๅ า เมมี 
มี ทัไวถงึหรือเม 

พียงพอ เมพียงพอ ทัไวถงึ เมทัไวถึง 
รอยละของ

ครัวรือนทีไขาถึง 

๐ธํ บอบาดาลสาธารณะ       

๐ธ๎ บอนๅ าตๅืนสาธารณะ       

๐ธ๏ ประปาหมูบาน ฒขององค์กรปกครองสวนทองถิไนณ       

๐ธ๐ ระบบประปา ฒการประปาสวนภูมภิาคณ       

๐ธ๑ หลงนๅ าธรรมชาติ       

๐.๒ อืไนโ ฒปรดระบุณ 
๐ธ๒ธํณ                               ธ 
๐ธ๒ธ๎ณ                               ธ 
๐ธ๒ธ๏ณ                               ธ 
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บานทองส าราญ  หมูทีไ  ํํ  มีหลงนๅ านๅ ากิน นๅ า฿ช ฒหรือนๅ าพืไอการอุปภค บริภคณ  ดังนีๅ 
 

หลงนๅ า เมมี 

มี ทัไวถึงหรือเม 

พียงพอ เมพียงพอ ทัไวถึง เมทัไวถึง 

รอยละของ
ครัวรือนทีไ

ขาถึง 

๐ธํ บอบาดาลสาธารณะ       

๐ธ๎ บอนๅ าตๅืนสาธารณะ       

๐ธ๏ ประปาหมูบาน ฒขององค์กรปกครองสวนทองถิไนณ       

๐ธ๐ ระบบประปา ฒการประปาสวนภูมภิาคณ       

๐ธ๑ หลงนๅ าธรรมชาติ       

๐.๒ อืไนโ ฒปรดระบุณ 
๐ธ๒ธํณ                               ธ 
๐ธ๒ธ๎ณ                               ธ 
๐ธ๒ธ๏ณ                               ธ 

      

 

 

บานบวัพักกวียน  หมูทีไ  ํ๎  มีหลงนๅ านๅ ากิน นๅ า฿ช ฒหรือนๅ าพืไอการอุปภค บริภคณ  ดังนีๅ 
 

หลงนๅ า เมมี 
มี ทัไวถงึหรือเม 

พียงพอ เมพียงพอ ทัไวถงึ เมทัไวถึง 
รอยละของ

ครัวรือนทีไขาถึง 

๐ธํ บอบาดาลสาธารณะ       

๐ธ๎ บอนๅ าตๅืนสาธารณะ       

๐ธ๏ ประปาหมูบาน ฒขององค์กรปกครองสวนทองถิไนณ       

๐ธ๐ ระบบประปา ฒการประปาสวนภูมภิาคณ       

๐ธ๑ หลงนๅ าธรรมชาติ       

๐.๒ อืไนโ ฒปรดระบุณ 
๐ธ๒ธํณ                               ธ 
๐ธ๒ธ๎ณ                               ธ 
๐ธ๒ธ๏ณ                               ธ 
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บานหนองกุงค า  หมูทีไ  ํ๏  มีหลงนๅ านๅ ากิน นๅ า฿ช ฒหรือนๅ าพืไอการอุปภค บริภคณ  ดังนีๅ 
 

หลงนๅ า เมมี 
มี ทัไวถงึหรือเม 

พียงพอ เมพียงพอ ทัไวถงึ เมทัไวถึง 
รอยละของ

ครัวรือนทีไขาถึง 

๐ธํ บอบาดาลสาธารณะ       

๐ธ๎ บอนๅ าตๅืนสาธารณะ       

๐ธ๏ ประปาหมูบาน ฒขององค์กรปกครองสวนทองถิไนณ       

๐ธ๐ ระบบประปา ฒการประปาสวนภูมภิาคณ       

๐ธ๑ หลงนๅ าธรรมชาติ       

๐.๒ อืไนโ ฒปรดระบุณ 
๐ธ๒ธํณ                               ธ 
๐ธ๒ธ๎ณ                               ธ 
๐ธ๒ธ๏ณ                               ธ 

      

 

 

บานหนองกุง  หมูทีไ ํ๐   มีหลงนๅ านๅ ากิน นๅ า฿ช ฒหรือนๅ าพืไอการอุปภค บริภคณ  ดังนีๅ 
 

หลงนๅ า เมมี 
มี ทัไวถงึหรือเม 

พียงพอ เมพียงพอ ทัไวถงึ เมทัไวถึง 
รอยละของ

ครัวรือนทีไขาถึง 

๐ธํ บอบาดาลสาธารณะ       

๐ธ๎ บอนๅ าตๅืนสาธารณะ       

๐ธ๏ ประปาหมูบาน ฒขององค์กรปกครองสวนทองถิไนณ       

๐ธ๐ ระบบประปา ฒการประปาสวนภูมภิาคณ       

๐ธ๑ หลงนๅ าธรรมชาติ       

๐.๒ อืไนโ ฒปรดระบุณ 
๐ธ๒ธํณ                               ธ 
๐ธ๒ธ๎ณ                               ธ 
๐ธ๒ธ๏ณ                               ธ 
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บานหนองสะดา  หมูทีไ  ํ๑  มีหลงนๅ านๅ ากิน นๅ า฿ช ฒหรือนๅ าพืไอการอุปภค บริภคณ  ดังนีๅ 
 

หลงนๅ า เมมี 
มี ทัไวถงึหรือเม 

พียงพอ เมพียงพอ ทัไวถงึ เมทัไวถึง 
รอยละของ

ครัวรือนทีไขาถึง 

๐ธํ บอบาดาลสาธารณะ       

๐ธ๎ บอนๅ าตๅืนสาธารณะ       

๐ธ๏ ประปาหมูบาน ฒขององค์กรปกครองสวนทองถิไนณ       

๐ธ๐ ระบบประปา ฒการประปาสวนภูมภิาคณ       

๐ธ๑ หลงนๅ าธรรมชาติ       

๐.๒ อืไนโ ฒปรดระบุณ 
๐ธ๒ธํณ                               ธ 
๐ธ๒ธ๎ณ                               ธ 
๐ธ๒ธ๏ณ                               ธ 

      

 

 

บาน฿หมทพประทาน  หมูทีไ  ํ๒  มีหลงนๅ านๅ ากิน นๅ า฿ช ฒหรือนๅ าพืไอการอุปภค บริภคณ  ดังนีๅ 
 

หลงนๅ า เมมี 
มี ทัไวถงึหรือเม 

พียงพอ เมพียงพอ ทัไวถงึ เมทัไวถึง 
รอยละของ

ครัวรือนทีไขาถึง 

๐ธํ บอบาดาลสาธารณะ       

๐ธ๎ บอนๅ าตๅืนสาธารณะ       

๐ธ๏ ประปาหมูบาน ฒขององค์กรปกครองสวนทองถิไนณ       

๐ธ๐ ระบบประปา ฒการประปาสวนภูมภิาคณ       

๐ธ๑ หลงนๅ าธรรมชาติ       

๐.๒ อืไนโ ฒปรดระบุณ 
๐ธ๒ธํณ                               ธ 
๐ธ๒ธ๎ณ                               ธ 
๐ธ๒ธ๏ณ                               ธ 
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บานนนจ าปาทอง  หมูทีไ  ํ๓  มีหลงนๅ านๅ ากิน นๅ า฿ช ฒหรือนๅ าพืไอการอุปภค บริภคณ  ดังนีๅ 
 

หลงนๅ า เมมี 
มี ทัไวถงึหรือเม 

พียงพอ เมพียงพอ ทัไวถงึ เมทัไวถึง 
รอยละของครัวรือนทีไ

ขาถึง 

๐ธํ บอบาดาลสาธารณะ       

๐ธ๎ บอนๅ าตๅืนสาธารณะ       

๐ธ๏ ประปาหมูบาน ฒขององค์กรปกครองสวนทองถิไนณ       

๐ธ๐ ระบบประปา ฒการประปาสวนภูมภิาคณ       

๐ธ๑ หลงนๅ าธรรมชาติ       

๐.๒ อืไนโ ฒปรดระบุณ 
๐ธ๒ธํณ                               ธ 
๐ธ๒ธ๎ณ                               ธ 
๐ธ๒ธ๏ณ                               ธ 

      

 

 

 

บานกวางจน  หมูทีไ  ํ๔  มีหลงนๅ านๅ ากิน นๅ า฿ช ฒหรือนๅ าพืไอการอุปภค บริภคณ  ดังนีๅ 
 

หลงนๅ า เมมี 

มี ทัไวถึงหรือเม 

พียงพอ เมพียงพอ ทัไวถึง เมทัไวถึง 
รอยละของครัวรือนทีไ

ขาถึง 

๐ธํ บอบาดาลสาธารณะ       

๐ธ๎ บอนๅ าตๅืนสาธารณะ       

๐ธ๏ ประปาหมูบาน ฒขององค์กรปกครองสวนทองถิไนณ       

๐ธ๐ ระบบประปา ฒการประปาสวนภูมภิาคณ       

๐ธ๑ หลงนๅ าธรรมชาติ       

๐.๒ อืไนโ ฒปรดระบุณ 
๐ธ๒ธํณ                               ธ 
๐ธ๒ธ๎ณ                               ธ 
๐ธ๒ธ๏ณ                               ธ 
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๔.  ศาสนา  ประพณี  วัฒนธรรม 

  ๔.ํ  การนับถือศาสนา 

  ประชากรสวน฿หญนับถือศาสนาพุทธ  มสีถาบันองคก์รทางศาสนา  ดังนีๅ 
   ํ. วัดจ านวน  ํ์  หง  เดก 
   ํธวัดบัวบาน   ตัๅงอยูทีไบานบัวพักกวียน  หมูทีไ ํ๎     

   ๎.วัดนๅ าออม  ตัๅงอยูทีไบานนนทอง   หมูทีไ   ๎     

   ๏.วัดราษฎร์สามัคคี ตัๅงอยูทีไบานหนองครอ   หมูทีไ   ๏  

๐.วัดจดีย์  ตัๅงอยูทีไบานกวางจน   หมูทีไ    ๐ 

๑.วัดนนจ าปาทอง ตัๅงอยูทีไบานนนจ าปาทอง  หมูทีไ  ํ๓ 

๒.วัดสวรรค์นคร ตัๅงอยูทีไบานหนองกุง   หมูทีไ  ํ๐ 

๓.วัดฝอฝง  ตัๅงอยูทีไบานหนองปอดง  หมูทีไ    ๓ 

๔.วัดศรีบุญรอืง ตัๅงอยูทีไบานสวนออย   หมูทีไ   ๕ 

๕.วัดอัมพวัน  ตัๅงอยูทีไ บานนาลอม   หมูทีไ  ํ์ 

ํ์ธวัด฿หมทพประทาน ตัๅงอยูทีไ บาน฿หมทพประทาน   หมูทีไ  ํ๒ 

ํํธวัดศิรธิรรม   ตัๅงอยูทีไ บานหนองกุง   หมูทีไ  ํ๐ 

  ๎ธ ส านักสงฆ์ จ านวน  ๐  หง 

   ํธส านักสงฆ์ปาบัวกว  ตัๅงอยูบานบัวพักกวียน  หมูทีไ ํ 

   ๎ธส านักสงฆ์ปฏิบัติธรรมวิมุตติสุขตัๅงอยูบานบัวพักกวียน  หมูทีไ ํ 

   ๏ธส านักสงฆ์บานนนตุน ตัๅงอยูบานนนตุน  หมูทีไ ๔ 

   ๐ธทีไพักสงฆ์ปาทรงกรด   ตัๅงอยูบานหนองกุง  หมูทีไํ๐
  ๏ธ  มัสยิด ท หง 
  ๐ธ  ศาลจา ท หง 

  ๑ธ  บสถ์ ท หง 

 

  ๔.๎  ประพณีละงานประจ าป ี

    งานบุญประพณีตาง  โ  จะจัดกันตามความชืไอทีไยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมาทุกปละตามจารีต
ประพณี  ชน   ประพณีบัๅงเฟสน  ประพณีสงกรานต ์ วันขาพรรษา  วันออกพรรษา  ลีๅยงศาลปูตาของตละหมูบาน  
ลีๅยงยอดหวย ลอยกระทง ปนตน 
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๔.๏  ภูมปิัญญาทองถิไน  ภาษาถิไน 

    ประชาชนทุกหมูบานพูดภาษาถิไน  คือภาษาอิสาน 

๔.๐  สินคาพืๅนมืองละของทีไระลึก 

   ผาเหมทอมอื   ขาวซอมมือ  นๅ าสมุนเพร  ผาลายพๅืนมอืง  ผาเหมมัดหมีไ   
๕.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๕.ํ  นๅ า 

   หลงนๅ าธรรมชาต ิ

ท ล านๅ า ถ ล าหวย   ๓ หง 
ท บึง ถ หนองละอืไนโ  ํ์ หง 

  หลงนๅ าทีไสรางขึๅน 

  ท  ฝาย             ํ์ หง 
  ท  บอนๅ าตๅืน   ๐ หง 
  -  ประปาบาดาล            ํ๔   หง 
  -  ประปาบาดาลขนาด฿หญ     ๏   หง 
  ท  ประปาผิวดนิ                       ๎   หง 
  ๕.๎  ปาเม 
   ท อุทยานปาภูหยวกปนหลงปาเมของชุมชน ละอุทยาน   

  ๕.๏  ภูขา 

   ท ภูหยวก 

   

  ๕.๐  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาต ิ

     

ทต าบลกวางจน  มทีรัพยากรธรรมชาติคอนขางสมบูรณ์ 
ํ์.  อืไน  โ 

ท  
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สวนทีไ  ๏ 

สวนทีไ ๏ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิไน 

ความสัมพันธ์ระหวางผนพัฒนาระดับมหภาค 

ํธ ผนยุทธศาสตร์ชาต ิ๎์ ปี (พ.ศ. ๎๑๒ํ - ๎๑๔์) 

 การจัดท าผนพัฒนาทองถิไนขององค์การบริหารสวนต าบลมีความสัมพันธ์กับผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๎์ ป  ดยมุงนนพืไอขับคลืไอนการพัฒนาเปสูความมัไนคง มัไงคัไง ละยัไงยืน ดยผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๎์ ป ฒพธศธ ๎๑๒ํ –๎๑๔์ณ มีรายละอียด ดังนีๅ 
 ํ.ํ วิสัยทศัน์ประทศเทย 

 “ประทศเทยมีความมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน ป็นประทศพัฒนาลว ดวยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง” หรือปนคติพจน์ ประจ าชาติวา “มัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน” พืไอ
สนองตอบ ตอผลประยชน์หงชาติ อันเดก การมีอกราช อธิปเตย การด ารงอยูอยางมัไนคง ละ
ยัไงยืนของ สถาบันหลักของชาติละประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปบบ การอยูรวมกัน฿นชาติอยาง
สันติสุข ปนปกผน มีความมัไนคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมละการมีกียรติละศักดิ์ศรีของความ
ปนมนุษย์ ความจริญติบตของชาตคิวามปนธรรมละความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยัไงยืนของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิไงวดลอม ความมัไนคงทางพลังงานละอาหาร ความสามารถ฿นการรักษา 

ผลประยชน์ของชาติภาย฿ตการปลีไยนปลงของสภาวะวดลอมระหวางประทศ ละการอยูรวมกัน
อยางสันติประสานสอดคลองกันดานความมัไนคง฿นประชาคมอาซียนละประชาคมลกอยางมีกียรติ 
ละศักดิ์ศร ี

 ความมัไนคง  หมายถึง  การมีความมัไนคงปลอดภัยจากภัยละการปลีไยนปลงทัๅ ง
ภาย฿นประทศละภายนอกประทศ฿นทุกระดับ ทัๅงระดับประทศ สังคม ชุมชน ครัวรอืน ละปัจจก
บุคคล ละมีความมัไนคง฿นทุกมิติ ทัๅงมิติทางการทหาร ศรษฐกิจ สังคม สิไงวดลอม ละการมือง 

ชน  ประทศมีความมัไนคง฿นอกราชละอธิปเตย  มีการปกครองระบบประชาธิปเตยทีไมี
พระมหากษัตริย์ทรงปนประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความขมขใงปนศูนย์กลาง
ละปนทีไยึดหนีไยวจติ฿จของประชาชน มีระบบการมืองทีไมัไนคงปนกลเกทีไน าเปสูการบริหารประทศ
ทีไตอนืไองละปรง฿สตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองละความสามัคคี สามารถผนึก
ก าลังพืไอพัฒนาประทศ ชุมชน มีความขมขใง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมีความมัไนคง฿น
ชีวิต มีงานละรายเดทีไมัไนคงพอพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยกษียณ ความมัไนคงของ
อาหาร พลังงาน ละนๅ า มีทีไอยูอาศัยละความปลอดภัย฿นชีวติทรัพย์สิน 
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 ความมัไงคัไง หมายถึง ประทศเทยมีการขยายตัวของศรษฐกิจอยางตอนืไองละมีความยัไงยืน
จนขาสูกลุมประทศรายเดสูง ความหลืไอมลๅ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุขเดรับ
ผลประยชน์จากการพัฒนาอยางทาทียมกันมากขึๅน ละมีการพัฒนาอยางทัไวถึงทุกภาคสวนมี
คุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ  เมมีประชาชนทีไอยู฿นภาวะความยากจน
ศรษฐกิจ฿นประทศมีความขมขใง ขณะดียวกันตองมีความสามารถสรางรายเดทัๅงจากภาย฿นละ
ภายนอกประทศ ตลอดจนมีการสรางฐานศรษฐกิจละสังคมหงอนาคตพืไอ฿หสอดรับกับบริบทการ
พัฒนาทีไปลีไยนปลงเป ละประทศ฿นภูมิภาคอชยีปนจุดส าคัญของการชืไอมยง฿นภูมิภาค ทัๅงการ
คมนาคมขนสง การผลิต การคๅ า การลงทุน ละการท าธุรกิจ พืไอ฿หปนพลัง฿นการพัฒนา นอกจากนีๅ
ยังมีความสมบูรณ์฿นทุนทีไสามารถสรางการพัฒนาตอนืไองเปเด เดก ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุน
ทางการงิน ทุนทีไมีครืไองมอืครืไองจักร ทุนทางสังคม ละทุนทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม 

 ความยัไงยืน หมายถึง การพัฒนาทีไสามารถสรางความจริญ รายเด ละคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน฿หพิไมขึๅนอยางตอนืไอง ซึไงปนการจริญติบตของศรษฐกิจทีไอยูบนหลักการ฿ช การรักษา 

การฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยัไงยืน เม฿ชทรัพยากรธรรมชาติกินพอดี เมสรางมลภาวะตอ
สิไงวดลอมจนกินความสามารถ฿นการรองรับละยียวยาของระบบนิวศน์ การผลิตละการบริภค
ปนมิตรกับสิไงวดลอม ละสอดคลองกับปาหมายการพัฒนาทีไยัไงยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความ
อุดมสมบูรณ์มากขึๅนละสิไงวดลอมมีคุณภาพดีขึๅน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความอืๅออาทร 

สียสละพืไอผลประยชน์สวนรวม  รัฐบาลมีนยบายทีไมุงประยชน์สวนรวมอยางยัไงยืนละ฿ห
ความส าคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน ละทุกภาคสวน฿นสังคมยึดถือละปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงพืไอการพัฒนาอยางสมดุล มีสถียรภาพ ละยัไงยืนดยมีปาหมายการ
พัฒนาประทศคือ “ประทศชาติมัไนคง ประชาชนมีความสุข ศรษฐกิจพัฒนาอยางตอนืไอง 

สังคมป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยัไงยืน” ดยยกระดับศักยภาพของประทศ฿น หลากหลาย
มิติ พัฒนาคน฿น ทุกมิติละ฿นทุกชวงวัย฿หปนคนดีกง ละมีคุณภาพ สรางอกาส ละความสมอ
ภาคทางสังคม สรางการติบตบนคุณภาพชีวิตทีไปนมิตรกับสิไงวดลอม ละมีภาครัฐของ ประชาชน
พืไอประชาชนละประยชน์สวนรวมดยการประมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบดวย 

 ํ) ความอยูดมีีสุขของคนเทยละสังคมเทย 

 ๎) ขีดความสามารถ฿นการขงขัน การพัฒนาศรษฐกิจ ละการกระจายรายเด 
 ๏) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประทศ 

 ๐) ความทาทียมละความสมอภาคของสังคม 

 ๑) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิไงวดลอม ละความยัไงยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๒) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการละการขาถึงการ฿หบริการของภาครัฐ 
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 ํ.๎ ประดในยุทธศาสตร์ชาติ 
 พืไอ฿หประทศเทยสามารถยกระดับการพัฒนา฿หบรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประทศเทยมีความ
มัไงคัไง ยัไงยืน ป็นประทศพัฒนาลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง” 
ละปาหมายการพัฒนาประทศขางตน จึงจ าปนตองก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประทศระยะ
ยาว ทีไจะท า฿หประทศเทยมีความมัไนคง฿นอกราชละอธิปเตย มีภูมิคุมกันตอการปลีไยนปลงจาก
ปัจจัย  ภาย฿นละภายนอกประทศ฿น ทุกมิติทุกรูปบบละทุกระดับ  ภาคกษตรกรรม 

ภาคอุตสาหกรรม ละ ภาคบริการของประทศเดรับการพัฒนายกระดับเปสูการ฿ชทคนลยีละ
นวัตกรรม฿นการสรางมูลคาพิไม ละพัฒนากลเกทีไส าคัญ฿นการขับคลืไอนศรษฐกิจ฿หมทีไจะสราง
ละพิไมศักยภาพ฿นการขงขันของประทศ พืไอยกระดับฐานรายเดของประชาชน฿นภาพรวมละ
กระจายผลประยชน์เปสูภาคสวนตาง โ เดอยางหมาะสม คนเทยเดรับการพัฒนา฿หปนคนดีกง มี
วินัย ค านึงถึงผลประยชน์สวนรวม  ละมีศักยภาพ฿นการคิดวิคราะห์สามารถ  “รูรับ ปรับ฿ช” 
ทคนลยี฿หมเดอยางตอนืไอง สามารถขาถึงบริการพืๅนฐาน ระบบสวัสดิการ ละกระบวนการ
ยุติธรรมเดอยางทาทียมกัน ดยเมมี฿ครถูกทิๅงเวขางหลัง การพัฒนาประทศ฿นชวงระยะวลาของ
ยุทธศาสตร์ชาติจะมุงนนการสรางสมดุลระหวาง การพัฒนาความมัไนคง ศรษฐกิจ สังคม ละ
สิไงวดลอม ดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน฿นรูปบบ  “ประชารัฐ” ดยประกอบดวย  ๒ 

ยุทธศาสตร์เดก ยุทธศาสตร์ชาติดานความมัไนคง ยุทธศาสตร์ชาติ ดานการสรางความสามารถ฿น
การขงขัน ยุทธศาสตร์ชาติดานการพัฒนาละสริมสรางศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติ
ดานการสรางอกาส ละความสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติ ดานการสรางการติบตบน
คุณภาพชีวิตทีไปนมิตรกับสิไงวดลอม ละยุทธศาสตร์ชาติดานการปรับสมดุล ละพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ ดยตละยุทธศาสตรม์ีปาหมายละประดในการพัฒนาดังนีๅ 
  ํ.๎.ํ ยุทธศาสตร์ชาติดานความมัไนคง  มีปาหมายการพัฒนาทีไส าคัญ  คือ 

ประทศชาติมัไนคงประชาชนมีความสุข นนการบริหารจัดการสภาวะวดลอมของประทศ฿หมีความ
มัไนคง ปลอดภัย อกราช อธิปเตย ละมีความสงบรียบรอย฿นทุกระดับ ตัๅงตระดับชาติ สังคม ชุมชน 

มุงนนการพัฒนาคน ครืไองมือ ทคนลยีละระบบฐานขอมูลขนาด฿หญ฿หมีความพรอมสามารถ
รับมอืกับภัยคุกคาม ละภัยพิบัติเดทุกรูปบบ ละทุกระดับความรุนรง ควบคูเปกับการปองกันละ
กเขปัญหา ดานความมัไนคงทีไมีอยู฿นปัจจุบัน ละทีไอาจจะกิดขึๅน฿นอนาคต ฿ชกลเกการกเขปัญหา
บบบูรณาการทัๅงกับสวนราชการ ภาคอกชน ประชาสังคม ละองค์กรทีไเม฿ชรัฐ รวมถึงประทศ
พืไอนบาน ละมิตรประทศทัไวลกบนพืๅนฐานของหลักธรรมาภิบาล พืไออืๅออ านวยประยชน์ตอการ
ด านินการของยุทธศาสตร์ชาติดานอืไน โ ฿หสามารถขับคลืไอนเปเดตามทิศทางละปาหมายทีไ
ก าหนด 
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  ํ.๎.๎ ยุทธศาสตร์ชาติดานการสรางความสามารถ฿นการขงขัน มีปาหมาย
การพัฒนา ทีไมุงนนการยกระดับศักยภาพของประทศ฿นหลากหลายมิติบนพืๅนฐานนวคิด ๏ ประการ 

เดก (ํ) “ตอยอดอดีต” ดยมองกลับเปทีไรากหงาทางศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประพณีวิถี
ชีวิต ละจุดดนทางทรัพยากรธรรมชาติทีไหลากหลายรวมทัๅงความเดปรียบชิงปรียบทียบของ
ประทศ ฿นดานอืไน โ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับทคนลยีละนวัตกรรมพืไอ฿หสอดรับกับบริบท
ของศรษฐกิจละสังคมลกสมัย฿หม (๎) “ปรับปัจจุบัน” พืไอปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาครงสราง
พืๅนฐานของประทศ฿นมิติตาง โ ทัๅงครงขายระบบคมนาคมละขนสงครงสรางพืๅนฐานวิทยาศาสตร์
ทคนลยีละดิจิทัล ละการปรับสภาพวดลอม฿หอืๅอตอการพัฒนาอุตสาหกรรมละบริการ 

อนาคต ละ (๏) “สรางคุณคา฿หม฿นอนาคต” ดวยการพิไมศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุน
฿หม รวมถึงปรับรูปบบธุรกิจพืไอตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ทีไ
รองรับอนาคต บนพืๅนฐานของการตอยอดอดีตละปรับปัจจุบัน พรอมทัๅงการสงสริมละสนับสนุน
จากภาครัฐ ฿หประทศเทยสามารถสรางฐานรายเดละการจางงาน฿หม ขยายอกาสทางการคาละ
การลงทุน฿นวทีลก ควบคูเปกับการยกระดับรายเดละการกินดีอยูดีรวมถึงการพิไมขึๅนของคนชัๅน
กลาง ละลดความหลืไอมลๅ าของคน฿นประทศเด฿นคราวดียวกัน 

  ํ.๎.๏ ยุทธศาสตร์ชาติดานการพัฒนาละสริมสรางศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ มีปาหมายการพัฒนาทีไส าคัญพืไอพัฒนาคน฿นทุกมิติละ฿นทุกชวงวัย฿หปนคนดีกงละมี
คุณภาพ ดยคนเทย มีความพรอมทัๅงกาย ฿จ สติปัญญา มีพัฒนาการทีไดรีอบดานละมีสุขภาวะทีไดี฿น
ทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมละผูอืไน มัธยัสถ์อดออม อบออมอารีมีวินัย รักษา
ศีลธรรม ละปนพลมืองดีของชาติ มีหลักคิดทีไถูกตอง มีทักษะทีไจ าปน฿นศตวรรษทีไ ๎ํ มีทักษะ
สืไอสารภาษาอังกฤษละภาษาทีไสาม ละอนุรักษ์ภาษาทองถิไน มีนิสัยรักการรียนรูละการพัฒนา
ตนองอยางตอนืไองตลอดชีวิต สูการปนคนเทยทีไมีทักษะสูง ปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ 

กษตรกรยุค฿หม ละอืไน โ ดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนอง 

  ํ.๎.๐ ยุทธศาสตร์ชาติดานการสรางอกาสละความสมอภาคทางสังคม  มี
ปาหมายการพัฒนาทีไ฿หความส าคัญกับการดึงอาพลังของภาคสวนตาง โ ทัๅงภาคอกชน ประชา
สังคม ชุมชน ทองถิไน มารวมขับคลืไอนดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน฿นการรวมคิด รวม
ท า พืไอสวนรวม การกระจายอ านาจละความรับผิดชอบเปสูกลเกบริหารราชการผนดิน฿นระดับ
ทองถิไน การสริมสรางความขมขใงของชุมชน฿นการจัดการตนอง ละการตรียมความพรอมของ
ประชากรเทย ทัๅง฿นมิติสุขภาพ ศรษฐกิจ สังคม ละสภาพวดลอม฿หปนประชากรทีไมีคุณภาพ
สามารถพึไงตนอง ละท าประยชน์กครอบครัว ชุมชน ละสังคม฿หนานทีไสุด ดยรัฐ฿หหลักประกัน
การขาถึงบริการละสวัสดิการทีไมคีุณภาพอยางปนธรรมละทัไวถึง 
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  ํ.๎.๑ ยุทธศาสตร์ชาติดานการสรางการติบตบนคุณภาพชีวิตทีไป็นมิตรกับ
สิไงวดลอม  มีปาหมายการพัฒนาทีไส าคัญพืไอน าเปสูการบรรลุปาหมายการพัฒนาทีไยัไงยืน฿นทุก
มิติ ทัๅงดานสังคม ศรษฐกิจ สิไงวดลอม ธรรมาภิบาล ละความปนหุนสวนความรวมมือระหวางกัน 

ทัๅงภาย฿นละภายนอกประทศอยางบูรณาการ ฿ชพืๅนทีไปนตัวตัๅง฿นการก าหนดกลยุทธ์ละผนงาน 

ละการ฿หทุกฝายทีไกีไยวของเดขามามีสวนรวม฿นบบทางตรง฿หมากทีไสุดทาทีไจะปนเปเดดยปน  

การด านินการบนพืๅนฐานการติบตรวมกัน เมวาจะปนทางศรษฐกิจสิไงวดลอม ละคุณภาพชีวิต 

ดย฿หความส าคัญกับการสรางสมดุลทัๅง ๏ ดาน อันจะน าเปสูความยัไงยืนพืไอคนรุนตอเปอยางทจริง 
  ํ.๎.๒ ยุทธศาสตร์ชาติดานการปรับสมดุลละพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ มีปาหมายการพัฒนาทีไส าคัญพืไอปรับปลีไยนภาครัฐทีไยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนพืไอ
ประชาชน ละประยชน์สวนรวม” ดยภาครัฐตองมีขนาดทีไหมาะสมกับบทบาทภารกิจ ยกยะ
บทบาท หนวยงานของรัฐทีไท าหนาทีไ฿นการก ากับหรือ฿นการ฿หบริการ฿นระบบศรษฐกิจทีไมีการขงขัน 

มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทางาน฿หมุงผลสัมฤทธิ์ละผลประยชน์
สวนรวม มีความทันสมัย ละพรอมทีไจะปรับตัว฿หทันตอการปลีไยนปลงของลกอยูตลอดวลา 

ดยฉพาะอยางยิไง การน านวัตกรรม ทคนลยีขอมูลขนาด฿หญ ระบบการทางานทีไปนดิจิทัลขามา
ประยุกต์฿ชอยางคุมคา ละปฏิบัติงานทียบเดกับมาตรฐานสากล รวมทัๅงมีลักษณะปดกวาง ชืไอมยง
ถึงกันละปดอกาส฿ห ทุกภาคสวนขามามีสวนรวมพืไอตอบสนองความตองการของประชาชนเด
อยางสะดวก รวดรใว ละ ปรง฿สดยทุกภาคสวน฿นสังคมตองรวมกันปลูกฝังคานิยมความซืไอสัตย์
สุจริต ความมัธยัสถ์ละสราง จิตส านึก฿นการปฏิสธเมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิๅนชิง 

นอกจากนัๅน กฎหมายตองมีความ ชัดจน มีพียงทาทีไจ าปน มีความทันสมัย มีความปนส ากล มี
ประสิทธิภาพ ละน าเปสูการลดความหลืไอมลๅ าละอืๅอตอการพัฒนา ดยกระบวนการยุติธรรมมี
การบริหารทีไมีประสิทธิภาพ ปนธรรม เมลือกปฏิบัติละการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิตธิรรม 

๎ธ ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ ํ๎ 

 ๎.ํ ภาพรวมการพัฒนา฿นชวงผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํ๎ 

การพัฒนาประทศเทย฿นชวงผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ ํ๎  

(พ.ศ. ๎๑๒์-๎๑๒๐) อยู฿นหวงวลาของการปฏิรูปประทศพืไอกปัญหาพืๅนฐานหลายดานทีไสัไงสมมา
นานทามกลางสถานการณ์ลกทีไปลีไยนปลงรวดรใวละชืไอมยงกัน฿กลชิดมากขึๅน  การขงขันดาน
ศรษฐกิจจะขมขนมากขึๅน สังคมลกจะมีความชืไอมยง฿กลชิดกันมากขึๅนปนสภาพเรพรมดน การ
พัฒนาทคนลยีจะมีการปลีไยนปลงอยางรวดรใวละจะกระทบชีวิตความปนอยู฿นสังคมละการ
ด านินกิจกรรมทางศรษฐกิจอยางมาก ขณะทีไประทศเทยมีขอจ ากัดของปัจจัยพืๅนฐาน ชิงยุทธศาสตร์
กือบทุกดานละจะปนอุปสรรคตอการพัฒนาทีไชัดจนขึๅน ชวงผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํ๎ นับปนจังหวะ 
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วลาทีไทาทายอยางมากทีไประทศเทยตองปรับตัวขนาน฿หญ ดยจะตองรงพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
ทคนลยี การวิจัยละพัฒนา ละนวัตกรรม฿หปนปัจจัยหลัก฿นการขับคลืไอนการพัฒนา฿นทุกดาน
พืไอพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันของประทศเทยทามกลาง การขงขัน฿นลกทีไรุนรงขึๅนมาก
ตประทศเทยมีขอจ ากัดหลายดาน อาทิ คุณภาพคนเทยยังตไ า รงงาน สวน฿หญมีปัญหาทัๅง฿นรืไอง
องค์ความรู ทักษะ ละทัศนคติ สังคมขาดคุณภาพละมีความหลืไอมลๅ าสูง ทีไปนอุปสรรคตอการ
ยกระดับศักยภาพการพัฒนาครงสรางประชากรขาสูสังคมสูงวัยสงผล฿หขาดคลนรงงาน  จ านวน
ประชากรวัยรงงานลดลงตัๅงตป ๎๑๑๔ ละครงสรางประชากรจะขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณ์ภาย฿น
สิๅน ผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํ๎ ดานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอมกใรอยหรอสืไอมทรมอยาง
รวดรใวซึไงปนทัๅงตนทุน฿นชิงศรษฐกิจละผลกระทบรายรงตอคุณภาพชีวิตประชาชน฿นขณะทีไการ
บริหารจัดการภาครัฐยังดอยประสิทธิภาพ ขาดความปรง฿ส ละมีปัญหาคอรัปชัไนปนวงกวาง จึง
สงผล฿หการผลักดันขับคลืไอนการพัฒนาเมกิดผลสัมฤทธิ์ตใมทีไ บางภาคสวนของสังคมจึงยังถูกทิๅงอยู
ขางหลัง ทามกลางปัญหาทาทายหลากหลายทีไปนอุปสรรคส าคัญส าหรับการพัฒนาประทศ฿นระยะยาว
ดังกลาว กใปนทีไตระหนักรวมกัน฿นทุกภาคสวนวาการจะพัฒนาประทศเทยเปสูการปนประทศ ทีไ
พัฒนาลว มีความมัไนคง มัไงคัไง ละยัไงยืน฿นระยะยาวเดนัๅน ประทศตองรงพัฒนาปัจจัยพืๅนฐาน ชิง
ยุทธศาสตร์฿นทุกดาน เดก การพิไมการลงทุนพืไอการวิจัยละพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
ทคนลยีละนวัตกรรม ซึไงตองด านินการควบคูกับการรงยกระดับทักษะฝมือรงงานกลุมทีไก าลัง
จะขาสูตลาดรงงานละกลุมทีไอยู฿นตลาดรงงาน฿นปัจจุบัน฿หสอดคลองกับสาขาการผลิตละ
บริการ ปาหมายละการปลีไยนปลงดานทคนลยีรวมถึงการพัฒนาคน฿นภาพรวม฿ห ปนคนทีไ
สมบูรณ์฿นทุกชวงวัยทีไสามารถบริหารจัดการการปลีไยนปลงทีไปนสภาพวดลอมการด านินชีวิตเด
อยางดีดยฉพาะอยางยิไงการพัฒนาทุนมนุษย์จากการยกระดับคุณภาพการศึกษา  การรียนรู การ
พัฒนาทักษะ ละยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข฿หทัไวถึง฿นทุกพืๅนทีไ  พรอมทัๅงตองสงสริม
บทบาทสถาบันทางสังคม฿นการกลอมกลาสรางคนดี มีวินัย มีคานิยมทีไดีละมีความรับผิดชอบตอ
สังคม นอกจากนัๅน ฿นชวงวลาตอจากนีๅเปการพัฒนาตองมุงนนการพัฒนาชิงพืๅนทีไละพิไมศักยภาพ
ทางศรษฐกิจของมืองตางโ ฿หสูงขๅึนภาย฿ตการ฿ชมาตรฐานดานสิไงวดลอม ลักษณะการ฿ชทีไดิน การ
จัดระบียบผังมืองละความปลอดภัยตามกณฑ์มืองนาอยูทีไหมาะสมพืไอกระจายอกาสทาง
ศรษฐกิจละสังคม฿หทัไวถึงละปนการสรางฐานศรษฐกิจละรายเดจากพืๅนทีไศรษฐกิจ฿หมมากขึๅน  

ซึไงจะชวยลดความหลืไอมลๅ าภาย฿นสังคมเทยลง ละ฿นขณะดียวกันกใปนการสรางขีดความสามารถ
฿นการขงขันจากการพัฒนามือง฿หนาอยูปนพืๅนทีไศรษฐกิจ฿หมทัๅงตอน฿นละตามนวจุดชายดน
หลัก  นอกจากนัๅน ๑ ปตอจากนีๅเปนับวาปนชวงจังหวะวลาส าคัญทีไประทศเทยยังจะตองผลักดัน฿ห
การคาการลงทุนระหวางประทศขยายตัวตอนืไองละปนรงขับคลืไอนการพัฒนาทีไส าคัญควบคูเป
กับการสงสริมลงทุนละศรษฐกิจภาย฿นประทศ ดยยังมคีวามจ าปนทีไจะตองท าความตกลงดาน 
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การคาละการลงทุนละการรวมมือกับมิตรประทศพืไอการพัฒนา฿หขยายวงกวางขึๅนทัๅง฿นรูปของ
ความตกลงทวิภาคี กรอบพหุภาคีตางโ ควบคูกับการผลักดัน   ฿หความชืไอมยง฿นอนุภูมิภาคละ
ภูมิภาคมีความสมบูรณ์มากขึๅน รวมทัๅงการด านินยุทธศาสตร์ชิงรุก฿นการสงสริมการลงทุนของเทย
฿นภูมิภาค กรอบนวทางความรวมมอืระหวางประทศ฿นทุกระดับดังกลาวจะปนประตูหงอกาสของ
ประทศเทย฿นการ฿ชจุดดน฿นรืไองทีไตัๅงชิงภูมิศาสตร์฿หกิดผลตใมทีไละสามารถจะพัฒนาเปสูการ
ปนศูนย์กลางทางศรษฐกิจละการคาทีไส าคัญหงหนึไงของภูมิภาค ดังนัๅน ผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํ๎ 

จงึ฿หความส าคัญกับการผลักดัน฿หความชืไอมยงดานกฎระบียบละ฿นชิงสถาบันระหวางประทศมี
ความคืบหนาละชัดจน฿นระดับปฏิบัติการละ฿นตละจุดชืไอมยงระหวางประทศ ควบคูกับการ
พัฒนาครงสรางพืๅนฐานชิงกายภาพทีไตองชืไอมยงครือขายภาย฿นประทศละตอชืไอมกับประทศ
พืไอนบาน฿นขณะดียวกันกใตองตรียมความพรอมพืไอ฿หประทศเทยปนประตูเปสูภาคตะวันตกละ
ตะวันออกของภูมิภาคอชียผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํ๎ ฿หความส าคัญอยางยิไงกับการตอยอดจากความ
ชืไอมยงชิงกายภาพสูการพัฒนาพืๅนทีไศรษฐกิจละชุมชนตามนวระบียงศรษฐกิจตางโ  พืไอ
สนับสนุนการ   พิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันละการกระจายความจริญ฿นการพัฒนาชุมชน  

จังหวัด ละมืองตามนวระบียงศรษฐกิจรวมถึงพืๅนทีไชืไอมยงอืไนภาย฿นประทศ ละนับวาปน
ชวงวลาทีไประทศเทยจะตองด านินยุทธศาสตร์      ชิงรุก฿นการสรางสังคมผูประกอบการละ
สงสริม฿หผูประกอบการเทยเปลงทุน฿นตางประทศอยางจริงจังพืไอสรางผลตอบทนจากทุนละ
ศักยภาพทางธุรกิจ รวมทัๅงปนการสงสริมการชืไอมยงหวงซมูลคา฿นภูมิภาค  ดยฉพาะอยางยิไง฿นกลุม
ประทศกัมพูชา สปป. ลาว มียนมา ละวียดนาม ละ฿นอาซียน ความรวมมือระหวางประทศทีไจะ
ปนนวทางการพัฒนาส าคัญส าหรับประทศเทย฿นชวงตอจากนีๅเปปนความรวมมือทางการคาละ
การลงทุนทางศรษฐกิจ ความรวมมือพืไอการพัฒนาทางสังคม สิไงวดลอม ละความรวมมือดานความ
มัไนคง฿นมิติตาง โ ฿นทุกกรอบความรวมมอืทัๅงระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค ละระดับลกทัๅงการผลักดัน฿ห
กิดการ฿ชประยชน์อยางตใมทีไจากกรอบความรวมมือ ทวิภาคีละพหุภาคีทีไมีอยูลว  ฿นปัจจุบันละ
การท าขอตกลง฿หม โ ฿นระยะตอเปภาย฿ตนวคิดการคาสรีละการยกระดับขีดความสามารถ฿นการ
ขงขัน ดยฉพาะอยางยิไงการสงสริมการ฿ชประยชน์จากกรอบความรวมมอืของอาซียนกับหุนสวน
การพัฒนานอกอาซียน ทัๅงนีๅ ดยสงสริมความรวมมือพืไอการพัฒนา฿นทุกดาน฿หปนบทบาททีไ
สรางสรรค์ของประทศเทย ละการสนับสนุนการกปัญหาความยากจนละลดความหลืไอมลๅ า฿นอนุ
ภูมิภาคละ฿นภูมิภาค การขับคลืไอนการพัฒนาภาย฿ตกรอบปาหมายการพัฒนาทีไยัไงยืน (Sustainable 

Development Goals: SDGs) รวมทัๅงการน ากฎกณฑ์ระบียบปฏิบัติละมาตรฐานสากลทัๅง฿นดานคุณภาพ
สินคาละบริการ สิทธิรงงาน ความปนมิตรตอสิไงวดลอม ความมัไนคง ความปรง฿ส ละอืไนโ มา
ปนนวปฏิบัติละบังคับ฿ชส าหรับประทศเทย  
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ดังนัๅน ภาย฿ตงืไอนขอจ ากัดของปัจจัยพืๅนฐานส าหรับการพัฒนาประทศเทย฿นทุกดานดังกลาว  

ทามกลางนวนมลกทีไมีการพัฒนาทคนลยี฿หมกาวหนาอยางรวดรใว ละประทศตางโ ก าลังรง
พัฒนานวัตกรรมละน ามา฿ช฿นการพิไมมูลคาผลผลิตละพิไมผลิตภาพการผลิตพืไอปนอาวุธส าคัญ
฿นการตอสู฿นสนามขงขันของลกละการ฿ช฿นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงปนความทา
ทายอยางยิไงส าหรับประทศเทยทีไจะตองรงพัฒนาปัจจัยพืๅนฐานทางยุทธศาสตร์ทุกดาน อันเดก การ
ลงทุนพืไอการวิจัยละพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์ ทคนลยีละนวัตกรรม การพัฒนาครงสราง
พืๅนฐานละระบบลจิสติกส์ ฿หปนระบบครงขายทีไสมบูรณ์ละมีประสิทธิภาพ การพัฒนาทุนมนุษย์ 
ละการปฏิรูป฿หการบริหาร จัดการมีประสิทธิภาพ ปรง฿ส ละมีความรับผดิชอบดยฉพาะอยางยิไง
การปรับปรุงดานกฎระบียบละระบบการบริหารราชการผนดิน  ดยทีไผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํ๎ 

มุงนนการน าความคิดสรางสรรค์ละการพัฒนานวัตกรรมพืไอท า฿หกิดสิไง฿หมทีไมีมูลคาพิไมทาง
ศรษฐกิจทัๅง฿นรืไองกระบวนการผลิตละรูปบบผลิตภัณฑ์ละบริการ฿หมโ  การปลีไยนปลง
ทคนลยี รูปบบการด านินธุรกิจละการปรับปลีไยนวิถีชีวิตของผูคน฿นสังคมทัๅงทีไปนการ
ปลีไยนปลงอยางถอนรากถอนคนละการพัฒนาตอยอด รวมถึงการ฿ชนวัตกรรมส าหรับการพัฒนา
สินคาละบริการทัๅง฿นระดับพืๅนบานจนถึงระดับสูงซึไงมีผลตอคุณภาพชีวิต ละความปนอยูของ
ประชาชน฿นวงกวาง ดังนัๅน การพัฒนา฿นชวง ๑ ปตอจากนีๅเปจะปนชวงทีไมุงนนการพัฒนาบนฐานภูมิ
ปัญญาทีไกิดจากการ฿ชความรูละทักษะ การ฿ชวิทยาศาสตร์ ทคนลยี การวิจัยละพัฒนาละการ
พัฒนานวัตกรรมน ามา฿ช฿นทุกดานของการพัฒนา การพัฒนามีความปนมิตรตอสิไงวดลอมละ
สอดคลองกับกรอบปาหมายการพัฒนาทีไยัไงยืน ขยายละสรางฐานรายเด฿หมทีไครอบคลุมทัไวถึงมาก
ขึๅนควบคูเปกับการตอยอดฐานรายเดดิม สังคมเทยมีคุณภาพละมีความปนธรรมดยมีทีไยืนส าหรับ
ทุกคน฿นสังคมละเมทิๅง฿ครเวขางหลัง ละปนการพัฒนา ทีไกิดจากการผนึกก าลัง฿นการผลักดัน
ขับคลืไอนรวมกันของทุกภาคสวน (Thailand ๐.์) ทัๅงนีๅ พืไอ฿หการขับคลืไอนการพัฒนาภาย฿ตนวคิด
ละนวทางดังกลาวขางตนกิดผลสัมฤทธิ์ เดตามปาหมาย฿นชวงระยะวลาตางโ ผนพัฒนาฯ ฉบับ
ทีไ ํ๎ เดนนยๅ าถึงความจ าปนทีไจะตองปรับปลีไยนกลเกการบริหารราชการผนดินส าคัญโ  การ
ปรับปลีไยนกฎหมายละกฎระบียบ฿นหลายดาน รวมถึงการปรับการบริหารจัดการ฿หมีธรรมาภบิาล฿น
ทุกระดับ ปลอดคอร์รัปชัไน ละปรับปลีไยนทัศนคติของคนเทย฿นทุกภาคสวน฿หมีคานิยมทีไดีงาม มีวินัย มี
ความรับผิดชอบ ละมีความพรอมทีไจะปลีไยนปลงละพรอมรับการปลีไยนปลงดยยึด  หลักการ
รักษาผลประยชน์ของสวนรวม ละดวยสภาพปัญหาทีไรๅือรังละชืไอมยงกันซับซอน฿นขณะทีไมีการ
ปลีไยนปลงของปัจจัยภายนอกประทศทีไจะสงผลตอการพัฒนาประทศเทยมากขึๅน การพัฒนาชิงรุก
พืไอสริมจุดขใงละการกปัญหาจุดออนดังกลาว฿หสัมฤทธิ์ผลเดอยางจริงจังนัๅนตองปนการ
ปลีไยนปลงอยางขนาน฿หญส าหรับประทศเทย ทีไมีผนมบทการพัฒนาระยะยาวปนกรอบนวทาง
ทีไจะก ากับทิศทาง ดังนัๅน ภาคสวนตางโ ฿นสังคมเทยจึงมีความตระหนักรวมกันวาประทศเทย
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จ าปนตองมีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ฿หปนผนมบททีไก าหนดปาหมายอนาคตประทศ฿นระยะ
ยาว ๎์ ป (พ.ศ.๎๑๒์ - ๎๑๓๕) ดยวางนวทางการพัฒนาหลักทีไตองด านินการภาย฿ตทุกรัฐบาล
อยางตอนืไองพืไอจะบรรลุปาหมายอนาคตของประทศทีไวางเว ดยทีไผนมบทการพัฒนาระยะยาว
จะปนกรอบทีไชวยก ากับ฿หการขับคลืไอนการพัฒนาประทศ฿นมิติตางโ มีบูรณาการกัน ผนพัฒนา
ละผนฉพาะดาน฿นระดับตางโ มีความชืไอมยงปนล าดับทีไหมาะสมละสอดคลองกันภาย฿ต
ยุทธศาสตร์ชาติ ละการก าหนดปาหมาย฿นระยะยาว ทีไชัดจนสงผล฿หตองมีความตอนืไอง฿นการ
กปัญหารากหงาละการพัฒนาพืๅนฐาน฿หขใงกรง รวมทัๅงตองมีปรับระบบการติดตามละประมินผล
฿หสามารถก ากับ฿หกิดความชืไอมยงจากระดับยุทธศาสตร์สูการจัดสรรงบประมาณละการ
ด านนิงาน฿นระดับปฏิบัติทีไสอดคลองกับปาหมายทีไปนผลผลิต ผลลัพธ์ละผลสัมฤทธิ์฿นทีไสุด  

การพัฒนาภาย฿ตผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํ๎ จึงปน ๑ ปรกของการขับคลืไอนยุทธศาสตร์ชาติ ๎์ ป 
(พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕) สูการปฏิบัติ ดยทีไยุทธศาสตรช์าติ ๎์ ป ปนผนมบทหลักของการพัฒนา
ประทศเทย ฿หมีความมัไนคง มัไงคัไง ละยัไงยืน ดยเดก าหนดปาหมายอนาคตประทศเทย฿นระยะ ๎์ ป 
พรอมทัๅงประดในยุทธศาสตร์ละนวทางหลักทีไจะขับคลืไอนเปสูปาหมายระยะยาวของประทศทีไเด
ก าหนดเวดยมีผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํ๎ ปนครืไองมอืหรอืกลเกส าคัญทีไสุดทีไถายทอดยุทธศาสตรช์าติ 
๎์ ป (พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕) สูการปฏิบัติ฿นล าดับรกทีไขับคลืไอนเปสูการบรรลุปาหมาย฿นระยะยาว
เด฿นทีไสุด ดยมีกลเกตามล าดับตาง โ ละกลเกสริมอืไน โ ฿นการขับคลืไอนสูการปฏิบัติ฿หกิด
ประสิทธิผลตามปาหมาย ทัๅงนีๅ ผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํ๎ เดก าหนดปาหมายทีไจะตองบรรลุ฿น ๑ ป
รกอยางชัดจนทัๅง฿นมิติศรษฐกิจ สังคม ละสิไงวดลอม ฿นการก าหนดปาหมายทีไจะบรรลุ฿นระยะ ๑ ปนัๅน 
เดพิจารณาละวิคราะห์ถึงการตอยอด฿หกิดผลสัมฤทธิ์จากการด านินการตอเปอีก฿น ๏ ผน จวบจนถึง
ผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํ๑ ฿นชวงป พ.ศ. ๎๑๓๑ - ๎๑๓๕ ซึไงปนชวงสุดทายของยุทธศาสตร์ชาติ การ
พัฒนากใจะบรรลุปาหมายอนาคตประทศเทยปนประทศทีไพัฒนาลวภาย฿นป ๎๑๓๕ ทีไก าหนดเว
฿นยุทธศาสตร์ชาติ ปาหมายการพัฒนา฿นผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํ๎ ทัๅง฿นระดับภาพรวมละรายสาขา
ของการพัฒนาจึงปนรายละอียดละองค์ประกอบของปาหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๎์ ป฿น
ทุกดาน ดยทีไผนพัฒนาฯ ฉบับตอโ เปกใจะก าหนดปาหมายละนวทางการพัฒนามารับชวงมืไอ
ผาน ๑ ปรกของชวงผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํ๎ ผานเป  

 ๎ธ๎ หลักการส าคัญของผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติฉบับทีไ ํ๎ (พ.ศ. 

๎๑๒์ - ๎๑๒๐)  

 การพัฒนาประทศ฿นระยะของผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํ๎ จะมุงบรรลุปาหมาย฿น
ระยะ ๑ ป ทีไจะสามารถตอยอด฿นระยะตอเปพืไอ฿หบรรลุปาหมายการพัฒนาระยะยาวตาม
ยุทธศาสตรช์าติ ๎์ ป ดยมีหลักการส าคัญของผนพัฒนาฯ ดังนีๅ  
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 ํ. ยึด “หลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง” ตอนืไองมาตัๅงตผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ๕ 

พืไอ฿หกิดบูรณาการการพัฒนา฿นทุกมิติอยางสมหตุสมผล มีความพอประมาณ ละมีระบบภูมิคุมกัน
ละการบริหารจัดการความสีไยงทีไดี ซึไงปนงืไอนเขจ าปนส าหรับการพัฒนาทีไยัไงยืนดยมุงนนการ
พัฒนาคน฿หมีความปนคนทีไสมบูรณ์ สังคมเทยปนสังคมคุณภาพ สรางอกาสละมีทีไยืน฿หกับทุกคน฿น
สังคมเดด านินชีวิตทีไดี มีความสุขละอยูรวมกันอยางสมานฉันท์฿นขณะทีไระบบศรษฐกิจของประทศกใ
จริญติบตอยางตอนืไอง มีคุณภาพ ละมีสถียรภาพ การกระจายความมัไงคัไงอยางทัไวถึงละปน
ธรรมปนการติบตทีไปนมิตรกับสิไงวดลอม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต 

คานิยม ประพณี ละวัฒนธรรม  

 ๎. ยึด “คนปนศูนย์กลางการพัฒนา” มุงสรางคุณภาพชีวิตละสุขภาวะทีไดีส าหรับ
คนเทยพัฒนาคน฿หมีความปนคนทีไสมบูรณ์มีวินัย ฿ฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค์ มี
ทัศนคติทีไดี รับผิดชอบตอสังคม มีจริยธรรมละคุณธรรม พัฒนาคนทุกชวงวัยละตรียมความพรอม
ขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ รวมถึงการสรางคน฿ห฿ชประยชน์ละอยูกับสิไงวดลอมอยาง
กืๅอกูล อนุรักษ์ ฟนฟู ฿ชประยชน์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอมอยางหมาะสม  

 ๏. ยึด “วิสัยทัศน์ภาย฿ตยุทธศาสตร์ชาติ ๎  ์ป” มาปนกรอบของวิสัยทัศน์ประทศเทย
฿นผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํ๎ วิสัยทัศน์ “ประทศเทยมีความมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน ปนประทศพัฒนาลว 

ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง” หรือปนคติพจน์ประจ าชาติวา “มัไนคง มัไงคัไง 

ยัไงยืน” ดยทีไวิสัยทัศน์ดังกลาวสนองตอบตอผลประยชน์หงชาติ เดก การมีอกราช อธิปเตย ละ
บูรณภาพหงขตอ านาจรัฐ การด ารงอยูอยางมัไนคงยัไงยืนของสถาบันหลักของชาติการด ารงอยูอยาง
มัไนคงของชาติละประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปบบการอยูรวมกัน฿นชาติอยางสันติสุขปนปกผนมี
ความมัไนคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมละการมีกียรติละศักดิ์ศรีของความปนมนุษย์ ความ
จริญติบตของชาติ ความปนธรรมละความอยูดีมีสุขของประชาชน  ความยัไงยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิไงวดลอม ความมัไนคงทางพลังงาน อาหารละนๅ า ความสามารถ฿นการรักษา
ผลประยชน์ของชาติภาย฿ตการปลีไยนปลงของสภาวะวดลอมระหวางประทศละการอยูรวมกันอยาง
สันติ ประสานสอดคลองกันดานความมัไนคง฿นประชาคมอาซียนละประชาคมลกอยางมีกียรติละ
ศักดิ์ศรี  ประทศเทยเมปนภาระของลก  ละสามารถกืๅอกูลประทศ  ทีไมีศักยภาพทางศรษฐกิจ
ดอยกวา  

 ๐. ยึด “ปาหมายอนาคตประทศเทยป ๎๑๓๕” ทีไปนปาหมาย฿นยุทธศาสตร์ชาติ 
๎์ ป มาปนกรอบ฿นการก าหนดปาหมายทีไจะบรรลุ฿น ๑ ปรกละปาหมาย฿นระดับยอยลงมา ดย
ทีไปาหมายละตัวชีๅวัด฿นดานตางโ  มีความสอดคลองกับกรอบปาหมายทีไยัไงยืน  (SDGs) ทัๅงนีๅ 
ปาหมายประทศเทย฿นป ๎๑๓๕ ซึไงปนการยอมรับรวมกันนัๅนพิจารณาจากทัๅงประดในหลักละ
ลักษณะของการพัฒนา ลักษณะฐานการผลิตละบริการส าคัญของประทศ ลักษณะของคนเทยละ
สังคมเทยทีไพึงปรารถนา ละกลุมปาหมาย฿นสังคมเทย ดยก าหนดเวดังนีๅ “ศรษฐกิจละสังคมเทย
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มีการพัฒนาอยางมัไนคงละยัไงยืนบนฐานการพัฒนา ทีไยัไงยืน สังคมเทยปนสังคมทีไปนธรรม  มีความ
หลืไอมลๅ านอย คนเทยปนมนุษย์ทีไสมบูรณ์ ปนพลมืองทีไมีวินัย ตืไนรูละรียนรูเดดวยตนองตลอด
ชีวิต มีความรู มีทักษะละทัศนคติทีไปนคานิยมทีไดี มีสุขภาพรางกายละจิต฿จทีไสมบูรณ์ มีความ
จริญติบตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะละท าประยชน์ตอสวนรวม มีความปนพลมืองเทย 

พลมืองอาซียน ละพลมืองลก ประทศเทยมีบทบาททีไส าคัญ฿นวทีนานาชาติ ระบบศรษฐกิจ
ตัๅงอยูบนฐานของการ฿ชนวัตกรรมน าดิจิทัล สามารถขงขัน฿นการผลิตเดละคาขายปน มีความปน
สังคมประกอบการ มีฐานการผลิตละบริการทีไมีคุณภาพละรูปบบทีไดดดน ปนทีไตองการ฿น
ตลาดลก ปนฐานการผลิตละบริการทีไส าคัญ ชน การ฿หบริการคุณภาพทัๅงดานการงิน ระบบลจิสติกส์ 
บริการดานสุขภาพ ละทองทีไยวคุณภาพ ปนครัวลกของอาหารคุณภาพละปลอดภัย ปนฐาน
อุตสาหกรรมละบริการอัจฉริยะทีไปนอุตสาหกรรมหงอนาคตทีไ฿ชนวัตกรรม ทุนมนุษย์ทักษะสูงละ
ทคนลยีอัจฉริยะ มาตอยอด  ฐานการผลิตละบริการทีไมีศักยภาพ฿นปัจจุบันละพัฒนาฐานการ
ผลิตละบริการ฿หมโ พืไอน าประทศเทยเปสูการมีระบบศรษฐกิจ สังคม ละประชาชนทีไมีความปน
อัจฉริยะ”  
 ๑. ยึด “หลักการจริญติบตทางศรษฐกิจทีไลดความหลืไอมลๅ าละขับคลืไอนการ
จริญติบต  จากการพิไมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการ฿ชภูมิปัญญาละนวัตกรรม” ผนพัฒนาฯ 

ฉบับทีไ ํ๎ มุงนนการสรางความจริญติบตทางศรษฐกิจทีไมีความครอบคลุมทัไวถึงพืไอพิไมขยาย
ฐานกลุมประชากรชัๅนกลาง฿หกวางขึๅน ดยก าหนดปาหมาย฿นการพิไมอกาสทางศรษฐกิจ อกาส
ทางสังคม ละรายเดของกลุมประชากรรายเดตไ าสุดรอยละ ๐์ ฿หสูงขึๅน นอกจากนีๅ การพิไมผลิต
ภาพการผลิตบนฐานของการ฿ชภูมิปัญญาละพัฒนานวัตกรรมนับปนหัว฿จส าคัญ ฿นการขับคลืไอน
การพัฒนา฿นระยะตอเปส าหรับทุกภาคสวน฿นสังคมเทย  ดยทีไสนทางการพัฒนาทีไมุงสูการปน
ประทศทีไพัฒนาลวนัๅนก าหนดปาหมายทัๅง฿นดานรายเด ความปนธรรม การลดความหลืไอมลๅ าละขยาย
ฐานคนชัๅนกลาง การสรางสังคมทีไมคีุณภาพละมีธรรมาภบิาล ละความปนมิตรตอสิไงวดลอม  

 ๒. ยึด “หลักการน าเปสูการปฏิบัติ฿หกิดผลสัมฤทธิ์อยางจรงิจัง฿น ๑ ปทีไตอยอดเปสู
ผลสัมฤทธิ์ทีไปนปาหมายระยะยาว” จากการทีไผนพัฒนาฯ ปนกลเกชืไอมตอ฿นล าดับรกทีไจะก ากับ
ละสงตอนวทางการพัฒนาละปาหมาย฿นยุทธศาสตรช์าติ ๎์ ป ฿หกิดการปฏิบัติ฿นทุก 

ระดับละ฿นตละดานอยางสอดคลองกัน ผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํ๎ จึง฿หความส าคัญกับการ฿ชกลเก
ประชารัฐทีไปนการรวมพลังขับคลืไอนจากทัๅงภาครัฐ อกชน ละประชาชน ละการก าหนดประดในบูรณา
การของการพัฒนาทีไมีล าดับความส าคัญสูง ละเดก าหนด฿นระดับผนงาน/ครงการส าคัญทีไจะ
ตอบสนองตอปาหมายการพัฒนาเดอยางทจริง รวมทัๅงการก าหนดปาหมายละตัวชีๅวัดทีไมีความครอบคลุม
หลากหลายมิติมากกวา฿นผนพัฒนาฯ ฉบับทีไผานโ มา ฿นการก าหนดปาหมายเดค านึงถึงความ
สอดคลองกับปาหมายระยะยาวของยุทธศาสตร์ชาติละการปนกรอบก ากับปาหมายละตัวชีๅวัด฿น
ระดับยอยลงมาทีไจะตองถูกสงตอละก ากับ฿หสามารถด านินการ฿หกิดขึๅนอยางมีผลสัมฤทธิ์ภาย฿ต
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กรอบการจัดสรรงบประมาณ การติดตามละประมินผลการ  ฿ชจายงินงบประมาณผนดินละการ
ติดตามประมินผลการปฏิบัติราชการรวมทัๅงการพัฒนาระบบราชการทีไสอดคลองปนสาระดียวกันหรือ
สริมหนุนซึไงกันละกัน ผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํ๎ จึงก าหนดประดในบูรณาการพืไอการพัฒนาพืไอปน
นวทางส าคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณผนดิน รวบรวมละก าหนดผนงาน/ครงการส าคัญ
฿นระดับปฏิบัติ ละก าหนดจุดนน฿นการพัฒนาชิงพืๅนทีไ฿นระดับสาขาการผลิตละบริการละจังหวัด
ทีไปนจุดยุทธศาสตรส์ าคัญ฿นดานตางโ  

 ๎ธ๏ ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติฉบับทีไ ํ๎ ฒพธศธ ๎๑๒์ – ๎๑๒๐ณ 
ประกอบดวย ํ์ ยุทธศาสตร์ ดังนีๅ 
           ํณ ยุทธศาสตร์ทีไ ํ การสริมสรางละพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ํ. วัตถุประสงค์  
  ํ.ํ พืไอปรับปลีไยน฿หคน฿นสังคมเทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานทีไดีทางสังคม  

  ํ.๎ พืไอตรียมคน฿นสังคมเทย฿หมีทักษะ฿นการด ารงชีวิตส าหรับลกศตวรรษทีไ ๎ํ  

  ํ.๏ พืไอสงสริม฿หคนเทยมีสุขภาวะทีไดตีลอดชวงชีวติ  

  ํ.๐ พืไอสริมสรางสถาบันทางสังคม฿หมีความขมขใงอืๅอตอการพัฒนาคนละ   
                           ประทศ  

๎. ปาหมายละตัวชีๅวัด  

 ๎.ํ ปาหมายการพัฒนา  

  ๎.ํ.ํ  คนเทยสวน฿หญมทีัศนคติละพฤติกรรมตามบรรทัดฐานทีไดขีองสังคมพิไมขึๅน  

  ๎.ํ.๎ คน฿นสังคมเทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู ละความสามารถพิไมขึๅน  

  ๎.ํ.๏ คนเทยเดรับการศกึษาทีไมคีุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล ละสามารถรียนรู  
                              ดวยตนองอยางตอนืไอง  

  ๎.ํ.๐ คนเทยมีสุขภาวะทีไดีขึๅน  

  ๎.ํ.๑ สถาบันทางสังคมมีความขมขใงละมีสวนรวม฿นการพัฒนาประทศพิไมขึๅน           
                              ดยฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน   
                              สืไอมวลชน ละภาคอกชน   

 ๎.๎ ตัวชีๅวัด  

   ๎ ธ๎ธํ ประชากรอายุ ํ๏ ปขๅึนเป มกีิจกรรมการปฏิบัติตนทีไสะทอนการมคีุณธรรม  
                             จรยิธรรมพิไมขึๅน  

 ๎ธ๎ธ๎ คดีอาญามีสัดสวนลดลง  

  ๎.๎ธ๏ ดใกมีพัฒนาการสมวัยเมนอยกวารอยละ ๔๑  

  ๎.๎.๐ คะนน IQ ฉลีไยเมตไ ากวากณฑ์มาตรฐาน  
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  ๎ธ๎ธ๑ ดใกรอยละ ๓์ มีคะนน EQ เมตไ ากวากณฑม์าตรฐาน  

  ๎.๎.๒ จ านวนผูรยีน฿นระบบทวิภาคีพิไมขๅึนฉลีไยรอยละ ๏์ ตอป  
  ๎ธ๎ธ๓ ผูทีไเดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพละผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมอื
รงงาน หงชาติพิไมขึๅน  

  ๎ธ๎ธ๔ การออมสวนบุคคลตอรายเดพึงจับจาย฿ชสอยพิไมขึๅน  

  ๎.๎.๕ การมงีานท าของผูสูงอายุ (อายุ ๒์ – ๒๕ ป) พิไมขึๅน  

 

  ๎ธ๎ธํ์ ผลคะนนสอบ PISA ฿นตละวิชาเมตไ ากวา ๑์์  

  ๎ธ๎ธํํ การ฿ชอินทอร์นใตพืไอการอานหาความรูพิไมขึๅน  

  ๎ธ๎ธํ๎ การอานของคนเทยพิไมขึๅนปนรอยละ ๔๑  

  ๎ธ๎ธํ๏ จ านวนรงงานทีไขอทียบอนประสบการณ์ละความรูพืไอขอรับวุฒิ ปวช.  

                                 ละ ปวส. พิไมขึๅนฉลีไยรอยละ ๎์ ตอป  
  ๎ธ๎ธํ๐ ประชากรอายุ ํ๑ – ๓๕ ปมภีาวะนาหนักกินลดลง  

  ๎ธ๎ธํ๑ การตายจากอุบัติหตุทางถนนตไ ากวา ํ๔ คน ตอประชากรสนคน  

  ๎ธ๎ธํ๒ ประชาชนลนกีฬาละขารวมกิจกรรมนันทนาการพิไมขๅึน  

  ๎ธ๎ธํ๓ อัตราการฆาตัวตายส ารใจตอประชากรสนคนลดลง  

  ๎ธ๎ธํ๔ การคลอด฿นผูหญิงกลุมอายุ ํ๑ – ํ๕ ป ลดลง  
  ๎ธ๎ธํ๕ รายจายสุขภาพทัๅงหมดเมกินรอยละ ๑ ของผลิตภัณฑม์วลรวม฿นประทศ  

  ๎ธ๎ธ๎์ ผูสูงอายุทีไอาศัย฿นบานทีไมีสภาพวดลอมทีไหมาะสมปนรอยละ ๎์  

  ๎ธ๎ธ๎ํ ดัชนคีรอบครัวอบอุนอยู฿นระดับดีขๅึน  

  ๎ธ๎ธ๎๎ ประชากรอายุ ํ๏ ปขๅึนเปมีการปฏิบัติตามหลักค าสอนทางศาสนาพิไมขึๅน  

  ๎ธ๎ธ๎๏ ธุรกิจทีไปนวิสาหกิจพืไอสังคมพิไมขึๅน  
 

  ๏. นวทางการพัฒนา  

 ๏.ํ  ปรับปลีไยนคานิยมคนเทย฿หมคีุณธรรม  จริยธรรม  มีวินัย  จิตสาธารณะละพฤติกรรม ทีไพึงประสงค์  
                       ๏.ํ.ํ สงสริมการลีๅยงดู฿นครอบครัวทีไนนการฝกดใก฿หรูจักการพึไงพาตัวอง มีความ
ซืไอสตัย์ มีวนิัย มีศีลธรรม คุณธรรม จรยิธรรม ฿นลักษณะของกิจกรรมทีไปนวิถีชีวติประจ าวัน  

                       ๏.ํ.๎ จัดกิจกรรมการรียนการสอนทัๅง฿นละนอกหองรียนทีไสอดทรกคุณธรรม 

จรยิธรรม ความมวีินัย จติสาธารณะ  

                       ๏.ํ.๏ ปรับรูปบบการผยพรศาสนา฿หชีๅนะนวปฏิบัติการด ารงชีวิตตามหลักธรรม
ค าสอนทีไถูกตอง ขา฿จงาย น าเปปฏิบัติเดจริง   



86 

 

ผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ. ๎๑๒ํู๎๑๒๑ี องค์การบริหารสวนต าบลกวางจน อ าภอภูขียว จังหวัดชัยภูมิ 
www.kwangjhone.go.th  
 

                        ๏.ํ.๐  สรางกระบวนการการมีสวนรวมของชุมชน฿นการจัดกิจกรรมสาธารณประยชน์ 
การจัดระบียบทางสังคม การก าหนดบทลงทษทางสังคม  

                      ๏.ํ.๑ จัดสรรวลาละพืๅนทีไออกอากาศ฿หกสืไอสรางสรรค์ทีไสงสริมการปลูกฝัง
คุณธรรม จรยิธรรมละคานิยมอันด฿ีนชวงวลาทีไมผีูชมมากทีไสุด  

                      ๏.ํ.๒ หลอหลอมวัฒนธรรมการท างานทีไพึงประสงค์฿หปนคุณลักษณะทีไส าคัญของคน
฿นสังคมเทย อาทิ การตรงตอวลา การคารพความคิดหในทีไตกตาง การท างานปนทีม  

 

 

 

               ๏.๎ พัฒนาศักยภาพคน฿หมทีักษะความรูละความสามารถ฿นการด ารงชวีิตอยางมีคุณคา  

   ๏.๎.ํ สงสริมความรูอนามัยมละดใกกพอม ก าหนดมาตรการสรางความสมดุล
ระหวางชีวติละการท างาน พัฒนาหลักสูตร บุคลากร สถานพัฒนาดใกปฐมวัย฿หมีคุณภาพ สนับสนุน
สืไอ฿หสนอความรู฿นการลีๅยงดูดใก ผลักดันกฎหมายการพัฒนาดใกปฐมวัย  
   ๏ธ๎ธ๎ ปรับกระบวนการรียนรูทีไสงสริม฿หดใกรียนรูจากการปฏิบัติจริง สอดคลอง
กับพัฒนาการสมองตละชวงวัย สรางรงจูง฿จ฿หดใกขาสูการศึกษา฿นระบบทวิภาคีละสหกิจศกึษา 

                     ๏.๎.๏ พัฒนาศูนย์ฝกอบรมสมรรถนะรงงานทีไเดมาตรฐานตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพละ
มาตรฐานฝมือรงงาน รงพัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลความตองการละการผลติก าลังคน จัดตัๅง
ศูนย์บริการขอมูลละ฿หค าปรึกษา฿นการปนผูประกอบการราย฿หมละอาชีพอิสระสงสริม฿หสถาน
ประกอบการก าหนดมาตรการการออมทีไจูง฿จกรงงาน  

   ๏.๎.๐ จัดท าหลักสูตรพัฒนาทักษะ฿นการประกอบอาชีพทีไหมาะสมกผูสูงอายุวัย
ตน ฿ชมาตรการทางการงินละการคลัง฿หมีการจางงานผูสูงอายุ บริการขอมูลกีไยวกับอกาส฿นการ
ประกอบอาชีพส าหรับผูสูงอายุ฿นชุมชน    

 ๏.๏ ยกระดับคุณภาพการศึกษาละการรียนรูตลอดชีวติ  

  ๏.๏.ํ พิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรรวมกันดยฉพาะ฿นสถานศึกษา
ขนาดลใก฿หหมาะสมตามความจ าปนของพๅืนทีไ ละนวนมการลดลงของประชากรวัยดใก  

   ๏.๏.๎ ปรับปรุงหลักสูตรครูทีไนนสมรรถนะ ปรับระบบคาตอบทน ละการประมิน
วิทยฐานะทางวิชาชีพ  

   ๏.๏.๏ พัฒนาระบบตรวจสอบละประมินคุณภาพมาตรฐานทีไสะทอนคุณภาพผูรียน  

   ๏.๏.๐ สงสริมมาตรการสรางรงจูง฿จ/สรางความรูความขา฿จ฿หสถานประกอบการ
ขนาดกลางทีไมศีักยภาพขารวมระบบทวิภาคีหรอืสหกิจศึกษา  
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   ๏.๏.๑ ขยายผลความรวมมือระหวางสถาบันอาชีวศึกษา อุดมศึกษา ภาคอกชน 

ละผูชีไยวชาญทัๅง฿นละตางประทศพัฒนาสาขาวิชาทีไมคีวามชีไยวชาญฉพาะดานสูความปนลิศ  

   ๏.๏.๒ จัดท าสืไอการรียนรูทีไปนสืไออิลใกทรอนิกส์ละสามารถ฿ชงานผานระบบอุปกรณ์
สืไอสารคลืไอนทีไ฿หอืๅอตอคนทุกกลุมขาถึงเดงาย สะดวก ทัไวถึง  
   ๏.๏.๓  ปรับปรุงหลงรียนรู฿นชุมชน฿หปนหลงรียนรูชิงสรางสรรค์ละมีชีวติ  

 ๏.๐ ลดปัจจัยสีไยงดานสุขภาพละ฿หทุกภาคสวนค านงึถงึผลกระทบตอสุขภาพ  

   ๏.๐.ํ พัฒนาความรู฿นการดูลสุขภาพ มีจิตส านึกสุขภาพทีไดี สามารถคัดกรอง
พฤติกรรมสุขภาพดวยตนอง ละการก ากับควบคุมการผยพรชุดขอมูลสุขภาพทีไถูกตองตามหลัก
วิชาการ  

   ๏.๐.๎ สงสริมการออกก าลังกาย/ภชนาการทีไหมาะสมกับตละชวงวัย สนับสนุน฿ห
ชุมชนจัดพๅืนทีไละสิไงอ านวยความสะดวกพืไอการออกก าลังกายละลนกีฬา  

   ๏.๐.๏ ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย/ภาษี฿นการควบคุมการสงสริมการตลาด฿นผลิตภัณฑ์
ทีไสงผลสียตอสุขภาพ การมนีวัตกรรมการผลิตอาหารละครืไองดืไมทีไปนประยชน์ตอสุขภาพ  

   ๏.๐.๐ ผลักดันกลเกการประมินผลกระทบสุขภาพ฿นการจัดท านยบายสาธารณะ
ตามนวคิด “ทุกนยบายหวง฿ยสุขภาพ”  
       ๏.๐.๑ สงสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนผานการสืไอสาธารณะทีไหมาะสม
กับกลุมปาหมายพัฒนากลเกบริหารจัดการความสีไยงดานความปลอดภัยทางถนน  

 ๏.๑ พิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐละปรับระบบการงิน
การคลังดานสุขภาพ  

   ๏.๑.ํ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรรวมกันระหวางสถานพยาบาลทุกสังกัด฿น
ตละขตบริการสุขภาพ ชืไอมยงการ฿หบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ละตติยภูมิขาดวยกัน  

 ๏.๑.๎ พัฒนารูปบบระบบการงินการคลัง฿หมีการรับภาระคา฿ชจายรวมกันทัๅงภาครัฐ
ละผู฿ชบริการตามศรษฐานะทีไเมกีดกันการขาถึงบริการสุขภาพทีไจ าปนของกลุมผูมีรายเดนอย  

 ๏.๑.๏ พัฒนาระบบประกันสุขภาพของรงงานตางชาติละนักทองทีไยว  

  ๏.๑.๐ บูรณาการระบบขอมูลสารสนทศของตละระบบหลักประกันทัๅงรืไองสิทธิ
ประยชน์ การ฿ชบริการ งบประมาณการบิกจาย ละการตดิตามประมินผล  

 ๏.๒ พัฒนาระบบการดูลละสรางสภาพวดลอมทีไหมาะสมกับสังคมสูงวัย  

 ๏.๒.ํ ผลักดัน฿หมกีฎหมายการดูลระยะยาวส าหรับผูสูงอายุ  
 ๏.๒.๎ พัฒนา฿หมีระบบการดูลระยะกลางทีไจะรองรับผูทีไตองการการพักฟนกอนกลับบาน
ละสงสริมธุรกิจบริการดูลระยะยาวส าหรับผูสูงอายุทีไอยู฿นภาวะพึไงพิง  
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 ๏.๒.๏ วิจัยละพัฒนานวัตกรรม฿นการ฿ชชีวิตประจ าวันทีไหมาะสมกับผูสูงอายุละทคนลยี
ทางการพทย์฿นการฟนฟูละสงสริมสุขภาพ  

  ๏.๒.๐ พัฒนามืองทีไปนมิตรกับผูสูงอายุ ดยฉพาะการปรับสภาพวดลอม ระบบ
ขนสงสาธารณะ อาคารสถานทีไ ละทีไอยูอาศัย฿หอืๅอตอการ฿ชชีวติของผูสูงอายุ  
 ๏.๓ ผลักดัน฿หสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประทศอยางขมขใง  

 ๏.๓.ํ สรางสภาพวดลอมทางสังคมทีไอืๅอตอการสรางความขมขใงของครอบครัว 

อาท ิการ฿ชสืไอพืไอสรางสรมิคุณคาของครอบครัว ละพัฒนานวัตกรรมพืไอ฿หสมาชิกเดติดตอสืไอสารกัน  

 ๏.๓.๎ ก าหนดมาตรการ฿หครอบครัวทีไปราะบางสามารถดูลสมาชิกเด อาทิ การขาถึง
บรกิารภาครัฐ ละการ฿หผูสูงอายุหรอืผูมีประสบการณส์าขาวิชาชีพตางโ ฿นชุมชนรวมปนผูดูลสมาชิก  

 ๏.๓.๏ สงสริมสถาบันการศึกษา฿หปนหลงบริการความรูทางวิชาการทีไทุกคนขาถึงเด 
รวมทัๅงรวมกับชุมชน฿นการวิจัยพืไอตอบจทย์การพัฒนาพืๅนทีไ  
 ๏.๓.๐ สงสริมผูผยผศาสนา฿หประพฤติตนปนบบอยางทีไดีตามค าสอนของศาสนา 

ละรงฟนศรัทธา฿หสถาบันศาสนาปนศูนย์รวมจิต฿จละทีไยึดหนีไยวของคน฿นสังคม  

 ๏.๓.๑ สนับสนุน฿หผูผลิตสืไอน าสนอขอมูลบนหลักจรรยาบรรณสืไอมวลชน ละสราง
กระสชิงบวกกสังคม  

 ๎ณ ยุทธศาสตร์ทีไ ๎ การสรางความป็นธรรมละลดความหลืไอมลๅ า฿นสังคม 

 ํ. วัตถุประสงค์  
  ํ.ํ พืไอขยายอกาสทางศรษฐกิจละสังคม฿หกกลุมประชากรรอยละ ๐์ ทีไมรีายเดตไ าสุด  

  ํ.๎ พืไอ฿หคนเทยทุกคนขาถึงบริการทางสังคมทีไมีคุณภาพเดอยางทัไวถึง  

  ํ.๏ พืไอสรางความขมขใง฿หชุมชน  

  ๎. ปาหมายละตัวชีๅวัด  

  ๎.ํ ปาหมายการพัฒนา 

   ๎ธํธํ ลดปัญหาความหลืไอมลๅ าดานรายเดของกลุมคนทีไมีฐานะทางศรษฐกิจสังคม
ทีไตกตางกัน ละกเขปัญหาความยากจน  

   ๎.ํ.๎ พิไมอกาสการขาถึงบริการพๅืนฐานทางสังคมของภาครัฐ  

   ๎.ํ.๏ พิไมศักยภาพชุมชนละศรษฐกิจฐานราก฿หมีความขมขใง พืไอ฿หชุมชนพึไงพา
ตนองละเดรับสวนบงผลประยชน์ทางศรษฐกิจมากขึๅน  

 ๎.๎ ตัวชีๅวัด 

                    ๎.๎.ํ รายเดฉลีไยตอหัวของกลุมประชากรรอยละ ๐์ ทีไมีรายเดตไ าสุด พิไมขึๅนเมตไ ากวา
รอยละ ํ๑ ตอป  
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 ๎.๎.๎ คาสัมประสิทธิ์ความเมสมอภาค (Gini coefficient) ดานรายเดลดลงหลือ 

์.๐ํ มืไอสิๅนสุดผน  

 ๎.๎.๏ การถือครองสินทรัพย์ทางการงินของกลุมประชากรรอยละ ๐์ ทีไมีรายเดตไ าสุด 

พิไมขึๅน  

 ๎.๎.๐ สัดสวนประชากรทีไอยู฿ตสนความยากจนลดลงหลือรอยละ ๒.๑ ณ สิๅนผนฯ  

  ๎.๎.๑ สัดสวนหนีๅสินตอรายเดทัๅงหมดของครัวรอืนของกลุมครัวรอืนทีไยากจนทีไสุดลดลง 
                      ๎.๎.๒ อัตราการขารียนสุทธิ (ทีไปรับปรุง) ฿นระดับการศึกษาขัๅนพืๅนฐานทากับรอย
ละ ๕์ ดยเมมีความตกตางระหวางกลุมนักรียน/นักศึกษาทีไครอบครัวมีฐานะทางศรษฐกิจสังคมละ
ระหวางพืๅนทีไ  
 ๎.๎.๓ สัดสวนนักรียนทีไมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชัๅนผานกณฑ์คะนนรอยละ 

๑์ มีจ านวนพิไมขึๅน ละความตกตางของคะนนผลสัมฤทธิ์ระหวางพๅืนทีไละภูมภิาคลดลง  

 ๎.๎.๔ สัดสวนรงงานนอกระบบทีไอยูภาย฿ตประกันสังคม (ผูประกันตนตามมาตรา ๐์) 

ละทีไขารวมกองทุนการออมหงชาติตอก าลังรงงานพิไมขึๅน  

 ๎.๎.๕ ความตกตางของสัดสวนบุคลากรทางการพทย์ตอประชากรระหวางพืๅนทีไลดลง  
  ๎.๎.ํ์ การขาถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุมประชากรทีไมฐีานะยากจนพิไมขึๅน 

 ๎.๎.ํํ สัดสวนครัวรอืนทีไขาถึงหลงงนิทุนพิไมขึๅน  

 ๎.๎.ํ๎ ดัชนชุีมชนขใมขใงพิไมขึๅน฿นทุกภาค  

  ๎.๎.ํ๏ มูลคาสินคาชุมชนพิไมขึๅน 
 

   ๏. นวทางการพัฒนา  

  ๏.ํ พิไมอกาส฿หกับกลุมปาหมายประชากรรอยละ ๐์ ทีไมีรายเดตไ าสุด฿ห
สามารถขาถงึบรกิารทีไมีคุณภาพของรัฐ ละมีอาชีพ  

 ๏.ํ.ํ ขยายอกาสการขาถึงการศึกษาทีไมีคุณภาพ฿หก ดใกละยาวชนทีไดอยอกาส
ทางการศึกษา อยางตอนืไองดยเมถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พืๅนทีไ ละสภาพรางกาย  

 ๏.ํ.๎ จัดบริการดานสุขภาพ฿หกับประชากรกลุมปาหมายฯ  ทีไอยู฿นพืๅนทีไหางเกล 

ดยรัฐจัด฿หมีกลเกชวยหลือละสนับสนุนสวัสดิการชุมชนทีไครอบคลุมการชวยหลือดานคา฿ชจายทีไ
จ าปนพืไอ฿หประชากรกลุมปาหมายฯ ขาถึงบริการจากสถานพยาบาลของรัฐ฿นพืๅนทีไเด  
 ๏.ํ.๏ สรางอกาสการมีทีไดินของตนอง ละการยกระดับรายเด ดยรัฐขาเปสนับสนุน
การมีทีไดินท ากินอยางยัไงยืน฿นรูปบบทีไครบวงจร รวมถึงการพัฒนาทักษะความช านาญการจัดสรร
งินทุนพืไอการประกอบอาชีพ การขยายอกาส฿นการขาถึงขาวสาร  

 ๏.ํ.๐ ก าหนดนยบายการคลังพืไอลดความหลืไอมลๅ า฿นสังคมละอืๅอประยชน์ตอ
กลุมคนทีไมรีายเดนอย฿หมีประสิทธิภาพพิไมขึๅน  
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  ๏.ํ.๑ พิไมการจัดการสวัสดิการสังคม฿หกับกลุมปาหมายประชากรรอยละ ๐์ ทีไมี
รายเดตไ าสุดอยางพียงพอละหมาะสม อาทิ การพิไมบีๅยคนพิการละบีๅยยังชีพผูสูงอายุทีไยากจน฿ห
พียงพอทีไจะด ารงชีพเดการสนับสนุนการจัดหาทีไอยูอาศัยละการขาถึงระบบสาธารณูปภค฿หกับ
ประชากรกลุมปาหมายพืไอกปัญหาชุมชนออัด฿นมือง 

 ๏.๎ กระจายการ฿หบริการภาครัฐทัๅงดานการศึกษา สาธารณสุข ละสวัสดิการทีไมี
คุณภาพ฿หครอบคลุมละทัไวถงึ   
 ๏.๎.ํ สงสริม฿หมีการกระจายการบริการดานการศึกษาทีไมีคุณภาพ฿หมีความทาทียม
กันมากขึๅนระหวางพืๅนทีไ ดย (ํ) สรางรงจูง฿จ฿หบุคลากรครูมีการกระจายตัวอยางมีประสิทธิภาพมากขึๅน 

( )๎ สรางระบบความรับผดิชอบ (Accountability) ของการจัดการศกึษา ดยน าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
มาประกอบการประมินผลครูละรงรียน  (๏) ขยายการจัดการศึกษาทางเกลดย฿ชครงขาย
ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารพืไอชวยหลือรงรียนทีไอยูหางเกลละขาดคลนครูผูสอน  

 ๏.๎.๎ บริหารจัดการการ฿หบริการสาธารณสุขทีไมคีุณภาพ฿หครอบคลุมทุกพืๅนทีไ ผาน
การพัฒนาระบบสงตอผูปวยตัๅงตระดับชุมชนเปสูระดับจังหวัด  ภาค ละระดับประทศ฿หมี
ประสิทธิภาพมากขึๅน พรอมทัๅงน าทคนลยี ดยฉพาะทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารมา฿ช฿น
การกปัญหาการขาดคลนพทย์ฉพาะทาง฿นพืๅนทีไหางเกล  

 ๏.๎.๏ รงรณรงค์ละประชาสัมพันธ์฿หรงงานนอกระบบตระหนักถึงประยชน์ของ
การสรางหลักประกัน฿นวัยกษียณละประยชน์จากระบบประกันสังคม  รวมถึงการขยายความ
ครอบคลุมของสวัสดิการดานการจัดหาทีไอยูอาศัย฿หกผูมีรายเดนอยพืไอ฿หประชาชนสามารถขาถึง
เด฿นทุกพืๅนทีไ  
 ๏.๎.๐ สงสริมละจัดหาครงสรางพืๅนฐานทีไหมาะสม฿หประชากรกลุมตางโ ดยฉพาะ
กลุมดใก - ยาวชน สตรี ผูพิการ ผูสูงอายุ ละผูดอยอกาสทางสังคม พืไอ฿หขาถึงบริการของรัฐละ
อกาสทางสังคมเดอยางทาทียม  

  ๏.๎.๑ ปรับปรุงปัจจัยวดลอมทางธุรกิจ รวมทัๅงกฎหมาย กฎ ระบียบ฿หกิดการ
ขงขันทีไปนธรรม 

 ๏.๏ สริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาศรษฐกิจชุมชน ละการสรางความ
ขมขใงการงินฐานรากตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงพืไอ฿หชุมชนสามารถพึไงพา
ตนองเดมีสิทธิ฿นการจัดการทุน ทีไดินละทรัพยากรภาย฿นชุมชม  

 ๏.๏.ํ สรางละพัฒนาผูน าการปลีไยนปลง฿นชุมชน฿หมีขีดความสามารถ฿นการ
สรางรงบันดาล฿จ฿หกิดความชืไอมัไน ศรัทธา มีจุดยืนทางความคิด มีธรรมมาภิบาล฿นการบริหาร
ละพัฒนาชุมชน  
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 ๏.๏.๎ สงสริม฿หกิดชุมชนหงการรียนรูดวยกระบวนการวิจัย  ละการถายทอด
องค์ความรู฿นชุมชนพืไอน าเปสูการกเขปัญหา฿นพืๅนทีไละการตอยอดองค์ความรูเปสูชิงพาณิชย์  
รวมทัๅงสงสริมการ฿ชทคนลยีสารสนทศ฿นการสรางการจัดการความรู฿นชุมชน  

 ๏.๏.๏ พัฒนาศรษฐกิจชุมชน ดยสงสริมการประกอบอาชีพของผูประกอบการ
ระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝกอาชีพชุมชน การสงสริมการชืไอมตอระหวางครอืขายอุตสาหกรรม 

(Cluster) ฿นพืๅนทีไกับศรษฐกิจชุมชน การสรางความรวมมือกับภาคอกชนละสถาบันการศึกษา
รวมถึงการสงสริมการทองทีไยวทองถิไนละการทองทีไยวชงิอนุรักษ์฿นชุมชนทีไมีหลงทองทีไยว  

 ๏.๏.๐ สนับสนุนการ฿หความรู฿นการบริหารจัดการทางการงินกชุมชนละครัวรือน การ
ปรับองค์กรการงินของชุมชน฿หท าหนาทีไปนสถาบันการงิน฿นระดับหมูบานต าบลทีไท าหนาทีไทัๅงการ
฿หกูยืมละการออม ละจัดตัๅงครงขายการงินฐานรากดยมีธนาคารออมสินละธนาคารพืไอ
การกษตรละสหกรณ์ปนมขาย  

  ๏.๏.๑ สนับสนุนชุมชน฿หมีสวนรวม฿นการจัดสวัสดิการ บริการ ละการจัดการ
ทรัพยากร฿นชุมชน 

 ๏ณ ยุทธศาสตร์ทีไ ๏ การสรางความขมขใงทางศรษฐกิจละขงขันเดอยางยัไงยืน 

  ํ. วัตถุประสงค์  
 

 

 ํ.ํ สรางความขใมขใง฿หศรษฐกิจขยายตัวอยางมีสถยีรภาพละยัไงยืน ดังนีๅ  
 ํ.ํ.ํ พืไอสรางความขมขใงของรงขับคลืไอนทางศรษฐกิจ฿หสนับสนุน
ปาหมายการพิไมรายเดตอหัว  

 ํ.ํ.๎ พืไอพิไมศักยภาพของฐานการผลิตละฐานรายเดดิมละสรางฐานการ
ผลติละรายเด฿หม  
 ํ.ํ.๏ พืไอสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางศรษฐกิจละการ
บงปันผลประยชน์อยางปนธรรม ละสนับสนุนศรษฐกิจทีไปนมติรกับสิไงวดลอม  

                      ํ.ํ.๐ พืไอรักษาสถียรภาพทางศรษฐกิจ สรางความขมขใงละรักษาวินัยทางการงิน
การคลัง ละพัฒนาครืไองมอืทางการงินทีไสนับสนุนการระดมทุนทีไมปีระสิทธิภาพ  

 ํ.๎ สรางความขมขใง฿หกับศรษฐกิจรายสาขา พืไอยกระดับขีดความสามารถ฿น
การขงขันของภาคกษตร อุตสาหกรรม บริการ ละการคาการลงทุน ดังนีๅ  
 ํ.๎.ํ พืไอสงสริมการพัฒนานวัตกรรม฿นการสรางมูลคาละพิไมประสิทธิภาพ
การผลิตของสินคาละบริการ  
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 ํ.๎.๎ พืไอสงสริมละพัฒนาศรษฐกิจชีวภาพ฿หปนฐานรายเด฿หมทีไส าคัญ 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการความสีไยงละมีการปรับตัว฿หพรอมรับการปลีไยนปลงของสภาพ
ภูมอิากาศพืไอ฿หฐานการผลิตภาคกษตรละรายเดกษตรกรมีความมัไนคง  

 ํ.๎.๏ พืไอรงผลักดัน฿หสินคากษตรละอาหารของเทยมีความดดดน฿นดาน
คุณภาพมาตรฐานละความปลอดภัย฿นตลาดลก  

 ํ.๎ .๐ พืไอพิไมศักยภาพของอุตสาหกรรมส าคัญดิม฿หสามารถตอยอดสูอุตสาหกรรม
หงอนาคต ทีไ฿ชทคนลยีสมัย฿หมอยางขมขน ละสรางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม฿หมบนฐานของ
ความปนมิตรตอสิไงวดลอม  

 ํ.๎.๑ พืไอพิไมศักยภาพของฐานบริการดิมละขยายฐานบริการ฿หม฿นการ
ปรับตัวสูศรษฐกิจฐานบริการทีไขมขใงขึๅน รวมทัๅงพัฒนาอุตสาหกรรมทองทีไยว฿หติบตอยางสมดุล
ละยัไงยืน  

 ํ.๎.๒ พืไอพัฒนาปัจจัยสนับสนุนละอ านวยความสะดวกทางการคาละการ
ลงทุน฿หสนับสนุนการพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันของผูประกอบการเทยรวมทัๅงพัฒนาสังคม
ผูประกอบการ  

 ํ.๎.๓ พืไอพัฒนาระบบการงินของประทศ฿หสนับสนุนการพิไมขีดความสามารถ
฿นการขงขันของภาคการผลิตละบริการ การคา ละการลงทุน  

 .ํ๎ .๔  พืไอสรางความขมขใงขององค์กรการงนิฐานรากละระบบสหกรณ์฿หสนับสนุน
บริการทางการงิน฿นระดับฐานรากละกษตรกรรายยอย  

 

  ๎. ปาหมายละตัวชีๅวัด  

  ๎.ํ ปาหมายการพัฒนา 

 ๎.ํ.ํ ศรษฐกิจขยายตัวอยางมีสถียรภาพละยัไงยืน  

 ๎ธํธ๎ การสรางความขมขใง฿หศรษฐกิจรายสาขา  

 ๎.๎ ตัวชีๅวัด  

 ๎.๎.ํ อัตราการขยายตัวทางศรษฐกิจฉลีไย฿นชวงผนฯ  ํ๎ เมตไ ากวารอยละ ๑ 

รายเดตอหัวเมตไ ากวา ๔,๎์์ ดอลลาร์ สรอ. ณ สิๅนผนฯ ํ๎ ละรายเดสุทธิของรัฐบาลตอมูลคา
ผลติภัณฑ์มวลรวม฿นประทศเมตไ ากวารอยละ ํ๕.์  

 ๎.๎.๎ อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐเมตไ ากวารอยละ ํ์ ตอป ละอัตรา
การขยายตัวของการลงทุนภาคอกชนเมตไ ากวารอยละ ๓.๑ ตอป  
 ๎.๎.๏ อัตราการขยายตัวของมูลคาการสงออกฉลีไยเมตไ ากวารอยละ ๐.์  
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                   ๎.๎.๐ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตเมตไ ากวารอยละ ๎.๑ ตอป ผลิตภาพการ
ผลติของปัจจัยรงงานเมตไ ากวารอยละ ๎.๑ ตอป  
                   ๎.๎.๑ อัตรางินฟอระยะปานกลางอยูทีไรอยละ ๎.๑ ± ํ.๑ หนีๅสาธารณะคงคาง ณ 

สิๅนผนฯ ํ๎ เมกินรอยละ ๑๑ ของ GDP ดุลบัญชีดินสะพัดเมกินรอยละ ๎ ตอ GDP  

                      ๎ .๎ .๒ การลงทุนจากความรวมมือภาครัฐละภาคอกชน฿นการพัฒนาครงการครงสราง
พืๅนฐานฉลีไยปละ ๐๓,์์์ ลานบาท  

                          ๎ .๎ .๓ จ านวนการยืไนบบพืไอช าระภาษีประชาชนละผูประกอบการทีไขาขายตองสียภาษีพิไมขึๅน  

  ๎.๎.๔ อันดับความสามารถ฿นการขงขันของเทยดย IMD ลืไอนเปอยู฿นกลุม ํ  ฿น 

๎๑ ของประทศรกทีไเดรับการจัดอันดับทัๅงหมด 

 ๎.๎.๕ อัตราการขยายตัวของภาคกษตรอุตสาหกรรม ละบริการ (นอกหนือจาก
บริการภาครัฐ) ขยายตัวฉลีไยเมตไ ากวารอยละ ๏, ๐.๑ ละ ๒ ตอป ตามล าดับ  

 ๎.๎ .ํ ์ รายเดงินสดสุทธิทางการกษตรพิไมขึๅนปน ๑๕,๐๒์ บาทตอครัวรือน฿นป 
๎๑๒๐ พืๅนทีไการท ากษตรกรรมยัไงยืนพิไมขึๅนปน ๑ ลานเร ฿นป ๎๑๒๐  

 ๎.๎.ํํ จ านวนพืๅนทีไทีไเดรับการพัฒนาสูมอืงอุตสาหกรรมนิวศจ านวน ํ๑ พืๅนทีไ  
 ๎.๎.ํ๎ รายเดจากการทองทีไยวเมตไ ากวา ๏ ลานลานบาท อันดับความสามารถ฿น
การขงขันดานการทองทีไยว (The Travel & Tourism Competitiveness Index: TTCI) เมตไ ากวาอันดับทีไ ๏์  

 ๎.๎.ํ๏ สัดสวน GDP SMEs ตอ GDP ทัๅงประทศพิไมขึๅนเมนอยกวารอยละ ๐๑ มืไอ
สิๅนสุดผนฯ ํ๎  

  ๎.๎.ํ๐ อันดับขีดความสามารถ฿นการขงขัน฿นภาคการงินปรับตัวดีขึๅน  คะนน
ทักษะทางการงินของคนเทยทากับคะนนฉลีไยของลก สัดสวนการกูงินนอกระบบลดลง พิไม
ปริมาณการ฿ชบริการช าระงินทางอิลใกทรอนิกส์ปน ๎์์ ครัๅง/ป/คน 

 ๏. นวทางการพัฒนา  

 ๏.ํ การบรหิารจัดการศรษฐกิจสวนรวม  
                    ๏.ํ.ํ การพัฒนาดานการคลัง  

  ํ) พิไมประสิทธิภาพการจัดผนงานครงการ การจัดสรรงบประมาณการ
บริหาร ละการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณของประทศ  

 ๎) พิไมประสิทธิภาพการจัดกใบรายเดภาครัฐละขยายฐานภาษี฿ห
ครอบคลุม  ผูมีงานท า฿นระบบทีไขาขายตองสียภาษีมกีารยืไนบบพืไอช าระภาษีทีไถูกตองละครบถวน  

 ๏) ฿ชครืไองมือทางภาษีพืไอสรางรงจูง฿จ฿หกิดการผลิตละการบริภคทีไ
ปนมิตรกับสิไงวดลอม รวมทัๅงพืไอปนชองทางการพิไมรายเดภาครัฐ  
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 ๐) พิไมประสิทธิภาพการจัดกใบรายเด฿หองค์กรปกครองสวนทองถิไนพืไอลด
ภาระการพึไงพารายเดจากรัฐบาล  

 ๑) ปรับครงสรางการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจทัๅงระบบละฟนฟู
รัฐวิสาหกิจ   ทีไมีปัญหาฐานะการงิน ละพัฒนาประสิทธิภาพการดานินงานของรัฐวิสาหกิจ฿หเด
มาตรฐานสากล  

                   ๏.ํ.๎ การพัฒนาภาคการงิน  

 ํ) พิไมประสิทธิภาพของระบบการงินละสถาบันการงินทัๅง฿นตลาดงิน
ละตลาดทุน  

 ๎) ขยายการขาถึงบริการทางการงนิ ดยการสรางครือขายความ
ชืไอมยงของระบบสถาบันการงินทัๅงระบบ  

 ๏) พัฒนานวัตกรรมทางการงินรูปบบ฿หมโ ฿หสอดคลองกับความตองการ
ละบริบทการปลีไยนปลง  

  ๐) พิไมประสิทธิภาพละสถียรภาพของสถาบันการงินฉพาะกิจ฿หปน
กลเกทีไสนับสนุนด านินนยบายของรัฐบาลเดอยางมปีระสิทธิภาพละเมสรางความสีไยงทางการคลัง  

          ๏.๎ การสรมิสรางละพัฒนาขีดความสามารถ฿นการขงขันของภาคการผลิตละบรกิาร  

 ๏.๎.ํ การพัฒนาภาคการกษตร  

              ํ) สริมสรางฐานการผลิตภาคกษตร฿หขมขใงละยัไงยืน ดยพัฒนาละบ ารุงรักษาหลง
นๅ าพืไอการกษตร รวมทัๅงจัดระบบการปลูกพืช฿หสอดคลองปริมาณนๅ าทีไหาเด คุมครองพืๅนทีไกษตรกรรมทีไมี
ศักยภาพละขยายอกาส฿นการขาถึงพืๅนทีไท ากินของกษตรกร฿หมากขึๅน  สงสริม฿หกษตรกรมี
ความรู฿นการรวบรวม คัดลือก ละปรับปรุงพันธุกรรมพชื สัตว์ สัตว์นา ละจุลินทรีย์ของทองถิไน  

 

 

 

             ๎) สรางละถายทอดองค์ความรูทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ ทคนลยีละนวัตกรรม ละภูมิ
ปัญญาทองถิไนดานการกษตรบบมีสวนรวม ดยสงสริมการวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิต วิจัยละ
พัฒนาทคนลยีการผลิตละรูปบบผลิตภัณฑ์กษตรปรรูป฿หมโ พืไอสรางมูลคาพิไมละความ
หลากหลายของสินคาพัฒนารูปบบละกระบวนการถายทอดความรูพืไอปรับระบบการผลิตทีไ
หมาะสมกับสภาพพืๅนทีไละการปลีไยนปลงของสภาพภูมอิากาศ  

            ๏) ยกระดับการผลิตสินคากษตรละอาหารขาสูระบบมาตรฐานละสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดละการบริภคอาหารพืไอสุขภาวะดยพัฒนาระบบมาตรฐานสินคากษตรละอาหาร฿หปน
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ทีไยอมรับ฿นระดับสากล สงสริมการผลิตสินคากษตรละอาหาร฿หเดคุณภาพมาตรฐานละความ
ปลอดภัยละการบริภคอาหารพืไอสุขภาวะ ขับคลืไอนการผลิตสนิคากษตรอินทรีย์อยางจริงจัง  

                ๐) สริมสรางขีดความสามารถการผลิต฿นหวงซอุตสาหกรรมกษตรดยสริมสรางศักยภาพ
ของสถาบันกษตรกรละการรวมกลุม สงสริม฿หกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ ละการทาประมง฿ห
สอดคลองกับศักยภาพพืๅนทีไละความตองการตลาด  วิจัยพัฒนาละ฿ชทคนลยีละครืไองจักร
สมัย฿หม฿นกระบวนการผลติ  สนับสนุนการสรางมูลคาพิไมสินคากษตร ละการ฿ชประยชน์จากฐาน
ทรัพยากรชีวภาพ บริหารจัดการผลผลิตอยางปนระบบครบวงจร พัฒนากลเกจัดการความสีไยงทีไ
กระทบตอสนิคากษตร สรางความรวมมือดานการกษตรกับประทศพืไอนบาน  

                 ๑) สงสริมละรงขยายผลนวคิดการทาการกษตรตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจ
พอพียง ดยสงสริม฿หกษตรกรมีสวนรวม฿นการก าหนดนยบายการกษตร สงสริมขยายผลละ
พัฒนาการผลิต฿นระบบกษตรกรรมยัไงยืน ควบคุมการ฿ชสารคมีการกษตรทีไปนอันตรายตอสุขภาพละ
สิไงวดลอมอยางครงครัด  

                ๒) พัฒนาปัจจัยสนับสนุน฿นการบริหารจัดการภาคกษตรละสนับสนุนกษตรกรรุน฿หมดย
พัฒนาฐานขอมูลดานอุปสงค์ละอุปทานดานการกษตร สรางบุคลากรดานการกษตร ปรับปรุง
กฎหมายทีไกีไยวของกับการกษตร฿หทันสมัย  

 ๏.๎.๎ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม  

               ํ) พัฒนาตอยอดความขมขใงของอุตสาหกรรมทีไมีศักยภาพปัจจุบันพืไอยกระดับเปสู
อุตสาหกรรมทีไ฿ชทคนลยีขัๅนสูง ดยยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมทีไปนฐานรายเดส าคัญของ
ประทศ  ฿นปัจจุบัน฿หมีการ฿ชทคนลยีขัๅนกาวหนาพืไอผลิตสินคาทีไรองรับความตองการทีไ
หลากหลายของผูบริภค สรางระบบกลเกละครือขายทีไขมขใงละมีประสิทธิภาพ฿นการชืไอมยง
ความรวมมือของภาคธุรกิจ฿นลักษณะคลัสตอร์ สนับสนุนการกระจายการลงทุนเปยังภูมิภาคตางโ 

ของประทศละ฿นภูมิภาคอาซียน สงสริมการสรางละพัฒนาตลาดสาหรับสินคาทีไมคีุณภาพ  

               )๎ วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมสาหรับอนาคต ดยวางผนละพัฒนาก าลังคนรองรับ
อุตสาหกรรมอนาคต พัฒนาครงสรางพืๅนฐานละทคนลยีรองรับอุตสาหกรรมอนาคตสนับสนุน฿ห
มีการศกึษาชิงลึกพืไอก าหนดนยบายทีไชัดจนละน าเปปฏิบัติเดอยางปนรูปธรรม ปรับปรุงกฎหมาย
ละระบียบทีไอๅือ฿หกิดอุตสาหกรรมสาหรับอนาคต  

 ๏.๎.๏ การพัฒนาภาคบริการละการทองทีไยว  

              )ํ สริมสรางขีดความสามารถการขงขัน฿นชิงธุรกิจของภาคบริการทีไมีศักยภาพทัๅงฐานบริการ
ดิมละฐานบริการ฿หมพืไอสงสริม฿หศรษฐกิจของประทศติบตเดอยางขมขใง  ดยพัฒนา
ศักยภาพของฐานบริการดิม฿หติบตอยางขมขใง ยกระดับฐานธุรกิจบริการ฿หมทีไมีนวนมขยายตัว
ละมีศักยภาพ฿นการติบต สรางกลเกการขับคลืไอนภาคบริการทีไปนอกภาพ  



96 

 

ผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ. ๎๑๒ํู๎๑๒๑ี องค์การบริหารสวนต าบลกวางจน อ าภอภูขียว จังหวัดชัยภูมิ 
www.kwangjhone.go.th  
 

             ๎) พัฒนาอุตสาหกรรมทองทีไยวชิงบูรณาการ ดยสงสริมการสรางรายเดจากการทองทีไยว 

ปรับปรุงกฎหมายทีไกีไยวของกับการทองทีไยว฿หมีความทันสมัย จัดท าละบังคับ฿ชมาตรฐานดานการ
ทองทีไยว ปรับครงสรางการบริหารจัดการดานการทองทีไยว  

                ๏) พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอยางครบวงจรดย สงสริมการสรางรายเดจากการกีฬา 

ปรับครงสรางการบริหารจัดการดานการกีฬา  

 ๏.๎.๐ การพัฒนาภาคการคาละการลงทุน  

               ํ) สงสริมการท าตลาดชิงรุกพืไอพิไมความตองการบริภคสินคาภาย฿นประทศละการ
สงออกสินคาเทย  

               ๎) พัฒนาการอ านวยความสะดวกทางการคา฿หเดมาตรฐานสากล  ทัๅงดานครงสราง
พืๅนฐาน ระบบคมนาคมขนสงละลจสิติกส์ รวมถึงการพัฒนาระบบประกันความสีไยงภัย  

               ๏) สนับสนุนผูประกอบการลงทุน฿นระบบทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร ละนาพาณิชย์
อิลใกทรอนิกส์มา฿ช฿นการพิไมผลิตภาพ฿นการคาละการประกอบธุรกิจ  

               ๐) สงสริม SMEs ดย สรางผูประกอบการ฿หมทีไมีจิตวิญญาณ฿นการปนผูประกอบการทีไมีทักษะ
฿นการทาธุรกิจ สรางสังคมผูประกอบการ สงสริมการรวมกลุมปนคลัสตอร์ของ SMEs ฿นลักษณะหวงซ
มูลคาละการชืไอมยงกับธุรกิจขนาด฿หญ รวมทัๅงการสรางอกาส฿นการออกเปด านินธุรกิจ฿น
ตางประทศ  

             ๑) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนพืไอสงสริมการลงทุน฿นประทศละการลงทุนของคนเทย฿นตางประทศ 

ดยการสงสริมการลงทุน฿นประทศควร฿หความส าคัญกับ พัฒนากลเกการคุมครองการลงทุนละ
การระงับขอพิพาทระหวางรัฐกับอกชน ลดอุปสรรค ขัๅนตอนการคลืไอนยายรงงานดยการลด 

ระยะวลาการรายงานตัวของรงงานตางดาว฿นสวนของการสงสริมการลงทุนของคนเทย฿น
ตางประทศ สงสริม฿หมีหนวยงานหลัก฿นการสงสริมการลงทุน฿นตางประทศดยฉพาะ฿น  CLMV 

จัดท ามาตรการสงสริมละ฿หสิทธิประยชน์การลงทุนของคนเทย฿นตางประทศ  สนับสนุนปัจจัย
อ านวยความสะดวกการลงทุน ดยการสงสริมบริการปองกันความสีไยงทางการคา สงสริมการพิไม
สาขาธนาคารพาณชิย์เทย฿นตางประทศ  

              ๒) ปรับปรุงกเขกฎหมายละกฎ ระบียบพืไอสงสริมการคาทีไปนธรรมละอ านวยความ
สะดวกการคาการลงทุน ตลอดจนการดานินธุรกิจของ SMEs  

              ๓) พัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา ดย฿หความส าคัญกับการพัฒนาระบบคุมครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา฿หสอดคลองกับมาตรฐานสากล 

  ๐ณ ยุทธศาสตร์ทีไ ๐ การติบตทีไป็นมิตรกับสิไงวดลอมพืไอการพัฒนาอยางยัไงยืน 

ํธ วัตถุประสงค์ 
 ํ.ํ รักษา ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติละมีการ฿ชประยชน์อยางยัไงยืนละปนธรรม  



97 

 

ผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ. ๎๑๒ํู๎๑๒๑ี องค์การบริหารสวนต าบลกวางจน อ าภอภูขียว จังหวัดชัยภูมิ 
www.kwangjhone.go.th  
 

 ํ.๎ สรางความมัไนคงดานนๅ าของประทศ ละบริหารจัดการทรัพยากรนๅ าทัๅงระบบ฿หมี
ประสิทธิภาพ  

 ํ.๏ บริหารจัดการสิไงวดลอมละลดมลพิษ฿หมีคุณภาพดีขๅึน  

   .ํ๐ พัฒนาขีดความสามารถ฿นลดกาซรือนกระจกละการปรับตัวพืไอลดผลกระทบจากการ
ปลีไยนปลงสภาพภูมอิากาศ ละการรับมือกับภัยพิบัต ิ 
 ๎. ปาหมายละตัวชีๅวัด  

   ๎.ํ ปาหมายการพัฒนา 

   ๎.ํ.ํ การรักษา ละฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ พิไมพืๅนทีไปาเม พืไอการอนุรักษ์ ปา
ศรษฐกิจละปาชายลน ลดการสูญสียความหลากหลายทางชีวภาพ กเขปัญหาการบุกรุกทีไดินของ
รัฐละจัดทีไดนิทากิน฿หผูยากเรดย฿ห สิทธิรวม 

   ๎.ํ .๎  สรางความมัไนคง ละบริหารจัดการทรัพยากรนๅ าทัๅงนๅ าผิวดินละนๅ า฿ตดิน฿หมี
ประสิทธิภาพ บริหารจัดการนๅ า฿นระดับลุมนๅ า฿หมีความสมดุลระหวางความตองการ฿ชนๅ าทุกกิจกรรม
กับปริมาณนๅ าตนทุน พืไอกเขปัญหาการขาดคลนนๅ า ละลดจ านวนประชาชนทีไประสบปัญหาจาก
การขาดคลนนๅ า ควบคูกับการพิไมประสิทธิภาพการ฿ชนๅ าทัๅงภาคการผลิตละการบริภค  ปองกัน
ละลดความสียหายจากอุทกภัยละภัยลง 
   ๎.ํ .๏ สรางคุณภาพสิไงวดลอมทีไดี ลดมลพิษ ละลดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน  
ละระบบนิวศ ดย฿หความส าคัญปนล าดับรกกับการจัดการขยะมูลฝอยละของสียอันตราย 

ฟนฟูคุณภาพหลงนๅ าส าคัญของประทศ ละกเขปัญหาวกิฤติหมอกควัน 

   ๎.ํ.๐ พิไมประสิทธิภาพการลดกาซรือนกระจกละขีดความสามารถ฿นการปรับตัว
ตอการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ มีกลเกจัดการพืไอลดผลกระทบจากการปลีไยนปลงสภาพ
ภูมอิากาศ฿นดานตางโ หรอื฿นพืๅนทีไหรอืสาขาทีไมคีวามสีไยงจะเดรับผลกระทบสูง 

   ๎ .ํ .๑  พิไ มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพืไอลดความสีไ ยงจากภัยพิบัติ                
ความสูญสีย฿นชีวติละทรัพย์สินทีไกิดจากสาธารณภัยลดลง 

 

 

  ๎.๎ ตัวชีๅวัด 

 ๎.๎.ํ สัดสวนพืๅนทีไปาเมปนรอยละ ๐์ ของพืๅนทีไประทศ ปนพืๅนทีไปาพืไอการ
อนุรักษ์รอยละ ๎๑ ละพืๅนทีไปาศรษฐกิจ รอยละ ํ๑ พืๅนทีไปาชายลนพิไมจาก ํ.๑๏ ลานเร ปน 

ํ.๑๔ ลานเร พืๅนทีไปลูกละฟนฟูปาตนนๅ าพิไมขึๅน  

๎.๎.๎ จ านวนชนิดพันธุ์ละประชากรของสิไงมีชีวติทีไอยู฿นภาวะถูกคุกคาม หรอื฿กลสูญพันธุ์  
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    .๎๎ .๏ ผนทีไนวขตทีไดินของรัฐ (ครงการ One Map) ทีไลวสรใจมีการประกาศ฿ช      ละ
จ านวนพืๅนทีไจัดทีไดินท ากิน฿หชุมชน 

 ๎.๎.๐ มีระบบประปาหมูบานครบทุกหมูบาน  

 ๎.๎.๑ ลุมนๅ าส าคัญของประทศ ๎๑ ลุมนๅ า มีผนบริหารจัดการทรัพยากรนๅ าอยาง
สมดุล ระหวางความตองการ฿ชนๅ ากับปริมาณนๅ าตนทุน ละมีการปลงเปสูการปฏิบัติทีไปนรูปธรรม  

 ๎.๎.๒ ประสิทธิภาพการ฿ชนๅ า฿นพืๅนทีไชลประทานพิไมขึๅน  

 ๎.๎.๓ ประสิทธิภาพของการ฿ชนๅ าทัๅงภาคการผลติละการบริภคพิไมขึๅน  

 ๎.๎.๔ พืๅนทีไละมูลคาความสียหายจากอุทกภัยละภัยลงมีนวนมลดลง  

    ๎.๎.๕ พืๅนทีไชลประทานพิไมขึๅนปละ ๏๑์,์์์ เร 
 ๎.๎ .ํ ์ ขยะมูลฝอยชุมชนเดรับการจัดการอยางถูกตองละน าเป฿ชประยชน์เมนอยกวา
รอยละ ๓๑ ของสียอันตรายชุมชนทีไเดรับการก าจัดอยางถูกตองเมนอยกวารอยละ ๏์ ละกาก
อุตสาหกรรมอันตรายทัๅงหมดขาสูระบบการจัดการทีไถูกตอง  

 ๎.๎.ํํ คุณภาพนๅ าของมนๅ าสายหลักทีไอยู฿นกณฑด์ีพิไมขึๅน  

    ๎.๎.ํ๎ คุณภาพอากาศ฿นพืๅนทีไวิกฤตหมอกควันเดรับการกเขละมีคาอยู฿นกณฑ์
มาตรฐาน 

 ๎.๎.ํ๏ การปลอยกาซรือนกระจก฿นภาคพลังงาน คมนาคมขนสงลดลงภาย฿นป 
๎๑๒๏ เมนอยกวารอยละ ๓ ของการปลอย฿นกรณีปกติ  
 ๎.๎.ํ๐ ตนทุนการลดการปลอยกาซรือนกระจกตอหนวย (บาทตอตันคาร์บอนเดออกเซด์
ทียบทา) มีนวนมลดลง  

 .๎๎ .ํ ๑ ผนปฏิบัติการการปรับตัวพืไอรองรับการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ฿นรายสาขา
ทีไจ าปน ชน การจัดการนๅ า กษตร สาธารณสุข ละปาเม  
    ๎.๎.ํ๒ การจัดตัๅงกลเกภาย฿นประทศพืไอสนับสนุนดานการงิน ทคนลยีละการ
สริมสรางศักยภาพ 

 ๎.๎.ํ๓ ระบบพยากรณ์ละตอืนภัยลวงหนาส าหรับภาคกษตรละการจัดการภัย
พิบัติทางธรรมชาติ฿นพืๅนทีไสีไยงภัย  

 

 

          ๎.๎.ํ๔ สัดสวนของพๅืนทีไสีไยงภัยทีไเดรับการจัดตัๅงครือขายฝาระวังภัยธรรมชาติ  
    ๎.๎.ํ๕ จ านวนผูสียชีวิตละมูลคาความสียหายจากภัยธรรมชาติ คา฿ชจาย฿นการ
ชดชยผูเดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ฿นพืๅนทีไสีไยงภัยซๅ าซากลดลง 

 ๏. นวทางการพัฒนา 
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    ๏.ํ การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สรางสมดุลของการอนุรักษ์ละ฿ช
ประยชน์อยางยัไงยืนละป็นธรรม 

   ๏.ํ.ํ อนุรักษ์ฟนฟูทรัพยากรปาเมพืไอสรางสมดุลธรรมชาติ  
 ๏.ํ.๎ อนุรักษ์ละ฿ชประยชนค์วามหลากหลายทางชีวภาพอยางยัไงยืน  

 ๏.ํ.๏ พัฒนาระบบบริหารจัดการทีไดินละกเขการบุกรุกทีไดนิ  

 ๏.ํ.๐ ปกปองทรัพยากรทางทะลละปองกันการกัดซาะชายฝัง  

     ๏.ํ.๑ วางผนบริหารจัดการทรัพยากรรพืไอ฿หกิดการ฿ชประยชน์สูงสุดละ
ลดผลกระทบตอสิไงวดลอมละประชาชน 

    ๏.๎ พิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนๅ าพืไอ฿ห กิดความมัไนคง 

สมดุล ละยัไงยืน 

 ๏.๎.ํ รงรัดการประกาศ฿ชรางพระราชบัญญัติทรัพยากรนๅ า พ.ศ. ....  

 ๏.๎.๎ รงรัด฿หมีผนบริหารจัดการทรัพยากรนๅ า฿นระดับลุมนๅ าอยางบูรณาการ 
ทัๅง ๎๑ ลุมนๅ า  

 ๏.๎.๏ ผลักดันกระบวน SEA มา฿ชปนครืไองมอืน าสนอทางลือก฿นการ
ตัดสิน฿จระดับนยบาย ผน ละผนงาน ทีไหมาะสมกับศักยภาพของลุมนๅ า  

 ๏.๎.๐ พิไมประสิทธิภาพการกใบกักนๅ าของหลงนๅ าตนทนุละระบบกระจายนๅ า฿หดีขึๅน  

     ๏.๎ .๑ พิไมประสิทธิภาพการ฿ชนๅ าละการจัดสรรนๅ าตอหนวย฿นภาคการผลิต฿ห
สามารถสรางมูลคาพิไมเดสูงขึๅน 

    ๏.๏ กเขปัญหาวกิฤตสิไงวดลอม 

 ๏.๏.ํ  รงรัดกเขปัญหาการจัดการขยะตกคางสะสม฿นพืๅนทีไวิกฤต ผลักดันกฎหมาย
ละกลเกพืไอการคัดยกขยะ สนับสนุนการปรรูปปนพลังงาน ฿ชมาตรการทางศรษฐศาสตร์พืไอ฿ห
กิดการลดปริมาณขยะ รวมทัๅงสรางวินัยคน฿นชาติพืไอการจัดการขยะอยางยัไงยืน  

 ๏.๏.๎  พิไมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพนๅ า฿นพืๅนทีไลุมนๅ าวิกฤตละลุมนๅ าส าคัญ
อยางครบวงจร ดยลดการกิดนๅ าสียจากหลงก านดิ  

 ๏.๏.๏ กเขปัญหาวกิฤตหมอกควันเฟปา฿นขตภาคหนอืละภาค฿ต  
     ๏.๏.๐ ปรับปรุงกฎหมายละพัฒนาครงสรางพๅืนฐานมืองพืไอรองรับการติบต
ทีไปนมิตรกับสิไงวดลอม 

 

    ๏.๐ สงสรมิการผลิตละการบริภคทีไป็นมิตรกับสิไงวดลอม 

 ๏.๐.ํ สงสริมการผลิตละการลงทุน฿นภาคอุตสาหกรรมทีไปนมิตรกับสิไงวดลอม  

 ๏.๐.๎ สนับสนุนการผลติภาคการกษตรเปสูกษตรกรรมทีไยัไงยืน  
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 ๏.๐.๏ สงสริมการทองทีไยวทีไยัไงยืน ดยค านึงถึงขดีความสามารถ฿นการรองรับ
ของระบบนิวศ  

     ๏.๐.๐ สรางรงจูง฿จพืไอ฿หกิดการปรับปลีไยนเปสูการบริภคทีไยัไงยืน 

    ๏.๑ สนับสนุนการลดการปลอยกาซรือนกระจก ละพิไมขีดความสามารถ฿น
การปรับตัวตอการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ 

 ๏.๑.ํ  จัดท าละปรับปรุงกฎหมายทีไกีไยวของฯ ฿หสามารถรองรับพันธกรณีระหวาง
ประทศดานการปลีไยนปลงสภาพภูมอิากาศ  

 ๏.๑.๎ พัฒนามาตรการละกลเกพืไอสนับสนุนการลดกาซรอืนกระจก฿นทุกภาคสวน  

 ๏.๑.๏ สงสริมภาคอกชน รัฐวิสาหกิจ ละ อปท. ฿หมีการจัดกใบละรายงาน
ขอมูลกีไยวกับการปลอยกาซรือนกระจก  

 ๏.๑.๐ พิไมขีดความสามารถ฿นการวิจัยละพัฒนาทาง วทน. พืไอสนับสนุนการปรับตัว
ตอการปลีไยนปลงสภาพภูมอิากาศ  

     ๏.๑.๑ สรางความรู ความขา฿จ ความตระหนักละการมีสวนรวมของประชาชน 

ละภาคสวนตางโ ฿นการรับมือกับการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ 

    ๏.๒ บริหารจัดการพืไอลดความสีไยงดานภัยพิบัติ 
 ๏.๒.ํ บูรณาการลดความสีไยงจากภัยพิบัติขาสูกระบวนการวางผน  บูรณา
การการลดความสีไยงจากภัยพิบัติขาสูกระบวนการวางผน ทัๅงระดับชาติ จังหวัด  

 ๏.๒.๎ สรมิสรางขีดความสามารถ฿นการตรยีมความพรอมละการรับมือภัยพิบตั ิ 

 ๏.๒.๏ พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติ฿นภาวะฉุกฉิน  

 ๏.๒.๐ พัฒนาระบบการฟนฟูบูรณะหลังการกิดภัย  

     ๏.๒.๑ สงสริมองค์ความรูดานการจัดการภัยพิบัติ 
    ๏.๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการละกลเกก เขปัญหาความขัดยงดาน
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม 

 ๏.๓.ํ ปรับปรุงกลเกละกระบวนการวิคราะห์ผลกระทบสิไงวดลอม฿หมี
ประสิทธิภาพทุกขัๅนตอน  

 ๏.๓.๎  ผลักดันการน านวทางการประมิน SEA ฿หมีผลบังคับ฿ชตามกฎหมายพืไอ
น าเปสูการปฏิบัต ิ 

 ๏.๓.๏ สรางจิตส านึกความตระหนัก ละปรับปรุงกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน  

 

 ๏.๓.๐ ทบทวนกเขกฎหมายทีไกีไยวของ  

     ๏.๓.๑ สงสริมบทบาทภาคอกชนละชุมชนพืไอสรางพลังรวม 
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    ๏.๔ การพัฒนาความรวมมือดานสิไงวดลอมระหวางประทศ 

   ดยผลักดันการจัดท าผนมบทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม
ของอาซียนสวงหานวทางความรวมมือกับอาซียนละอนุภูมิภาคลุมนๅ าขง฿นประดในการขนสง      
ขามพรมดน การบริหารจัดการพลังงานละทรัพยากรธรรมชาติละการกเขปัญหาหมอกควันขาม
ดน สรางความรูความขา฿จละนวทางปฏิบัติทีไถูกตองกีไยวกับกฎหมายละขอตกลงระหวาง
ประทศ฿หกับทุกภาคสวนทีไกีไยวของ 
   ๑ณ ยุทธศาสตร์ทีไ ๑ การสริมสรางความมัไนคงหงชาติพืไอการพัฒนาประทศสูความ
มัไงคัไงละยัไงยืน 

  ํธ วัตถุประสงค์ 
   ํ.ํ  พืไอปกปองสถาบันพระมหากษัตริย์ละสริมสรางความมัไนคงภาย฿น 

รวมทัๅงปองกันปัญหาภัยคุกคาม  ทีไปนอุปสรรคตอการพัฒนาศรษฐกิจ สังคม ละการมอืงของชาติ  
  .ํ๎  พืไอสรางความพรอมละผนึกก าลังของทุกภาคสวน฿หมีขีดความสามารถ
฿นการบริหารจัดการดานความมัไนคง ละมีศักยภาพ฿นการปองกันละกเขสถานการณ์ทีไกิดจากภัย
คุกคามทัๅงภัยทางทหารละภัยคุกคามอืไนโ  

  ํ.๏  พืไอสริมสรางความรวมมือดานความมัไนคงกับมิตรประทศ฿นการ
สนับสนุนการรักษาความสงบสุขละผลประยชน์ของชาติ  
       ํ.๐ พืไอพิไมประสิทธิภาพการบริหารนยบายดานความมัไนคงละนยบาย
ทางศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม฿หมคีวามปนอกภาพ 

  ๎. ปาหมายละตัวชีๅวัด  

   ๎.ํ ปาหมายการพัฒนา 

   ๎.ํ.ํ ปกปองละชดิชูสถาบันพระมหากษัตรยิ์฿หปนสถาบันหลักของประทศ 

 .๎ํ .๎   สังคมมีความสมานฉันท์ ผูหในตางทางความคิดของคน฿นชาติสามารถอยูรวมกัน  เด
อยางสันต ิประชาชนมสีวนรวมปองกันกเขปัญหาความมัไนคง 

   ๎.ํ .๏ ประชาชน฿นจังหวัดชายดนภาค฿ตมีความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินมีอกาส฿น
การศกึษาละการประกอบอาชีพทีไสรางรายเดพิไมขึๅน 

   ๎.ํ.๐ ประทศเทยมีความสัมพันธ์ละความรวมมือดานความมัไนคง฿นกลุมประทศ
สมาชิกอาซียน มิตรประทศ ละนานาประทศ฿นการปองกันภัยคุกคาม฿นรูปบบตางโ ควบคูเปกับ
การรักษาผลประยชนข์องชาติ 
   ๎.ํ .๑ ประทศเทยมีความพรอมตอการรับมือภัยคุกคาม ทัๅงภัยคุกคามทางทหารละภัย
คุกคามอืไนโ 
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   ๎.ํ .๒ ผนงานดานความมัไนคงมีการบูรณาการสอดคลองกับนยบายการพัฒนาศรษฐกิจ 

สังคม ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม      

   ๎.๎ ตัวชีๅวัด 

 ๎.๎.ํ จ านวนกิจกรรมทิดพระกียรติละชดิชูสถาบันพระมหากษัตรยิ์พิไมขึๅน  

    ๎.๎.๎ จ านวนกิจกรรมทีไมีความกีไยวของกับครงการพระราชด าริพิไมขึๅน 

 ๎.๎.๏ ดัชนคีวามเมมีสถียรภาพทางการมืองลดลง (ดัชนสีันติภาพลกของ The 

Institute for Economics and Peace: IEP)  

 ๎.๎.๐ จ านวนผูสียชีวิตจากความขัดยงภาย฿นประทศลดลง (ดัชนีสันติภาพลก)  

    ๎.๎.๑ จ านวนกิจกรรมทีไประชาชนมสีวนรวมปองกันกเขปัญหาความมัไนคงพิไมขๅึน 

 ๎.๎.๒ มูลคาความสียหายละจ านวนการกอหตุรายทีไมมีูลหตุจากความเมสงบลดลง  
 .๎๎ .๓ รายเดครัวรือนฉลีไยตอคนละจ านวนปการศึกษาฉลีไย฿นพืๅนทีไ ๏ จังหวัดชายดน
ภาค฿ตพิไมขึๅน  

    ๎.๎.๔ จ านวนกิจกรรมสาธารณประยชน์ทีไประชาชนทุกศาสนารวมด านินการพิไมขึๅน 

 ๎.๎.๕ ดัชนคีวามสัมพันธ์กับประทศพืไอนบานพิไมขึๅน (ดัชนสีันติภาพลก)  

 ๎.๎.ํ์ จ านวนคดีทีไกีไยวของกับภัยคุกคามขามชาติลดลง  

 ๎.๎.ํํ จ านวนหตุการณ์การกระท าผดิกฎหมายทางทะลลดลง  

    ๎.๎.ํ๎ จ านวนคดีทีไกีไยวของกับยาสพติดลดลง 

 ๎.๎.ํ๏ ระยะวลา฿นการระดมสรรพก าลังมืไอกิดภัยคุกคาม  

 ๎.๎.ํ๐ อันดับความสีไยงจากการกอการรายตไ ากวาอันดับทีไ ๎์ ของลก (ดัชนีความ
สีไยงของลกของ WEF)  

    ๎.๎.ํ๑ อันดับความสีไยงจากการจมตีดานเซบอร์ /ตไ ากวาอันดับทีไ ํ์ ของลก 

(ดัชนคีวามปลอดภัยเซบอร์ของลกของ International Telecommunication Union: ITU ) 

    ๎ธ๎ธํ๒ จ านวนผนงานดานความมัไนคงทีไสอดคลองกับนยบายการพัฒนาศรษฐกิจ 

สังคม ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอมพิไมขๅึน 

  ๏. นวทางการพัฒนา 

    ๏.ํ การรักษาความมัไนคงภาย฿นพืไอ฿หกิดความสงบ฿นสังคมละธ ารงเวซึไง
สถาบันหลักของชาติ 
 ๏.ํ.ํ สรางจิตส านึกของคน฿นชาติ฿หมีความหวงหน ละธ ารงรักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดยปลูกฝังละสรางความตระหนักถึงความส าคัญ มีการน านวทาง
พระราชด าริเปผยพรละพัฒนา พรอมทัๅงก าหนดมาตรการพืไอปกปักรักษาละปองกันการกระท า
ทีไมีนวนมทีไจะสงผลกระทบตอสถาบันหลักของชาติ  
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 ๏.ํ .๎  สริมสรางความปรองดองของคน฿นชาติละมีกลเก฿นการตรวจสอบละพัฒนา  
ภาคการมอืง ดยปลูกฝังคานิยมละสริมสรางความรูความขา฿จของการอยูรวมกันบนพืๅนฐานความ
ตกตางทางความคิดละอุดมการณ์ทางการมือง ภาย฿ตสิทธิละหนาทีไตามระบอบประชาธิปเตย
ละค านงึถึงความมัไนคงละผลประยชน์ของชาติอยางทจริง  

     ๏.ํ.๏ ปองกันละกเขปัญหาความเมสงบ฿นจังหวัดชายดนภาค฿ต ดยกระบวนการ
สันติสุขนวทางสันติวิธี ละกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน฿นพืๅนทีไ บนพืๅนฐานความตกตาง
ทางอัตตลักษณ์ละชาติพันธุ์ พืไอขจัดความขัดยง ลดความรุนรงตามยุทธศาสตร์พระราชทาน 

“ขา฿จ ขาถึง พัฒนา” พรอมทัๅงสรางอกาส฿นการพัฒนาศรษฐกิจละความปนธรรม 

   ๏.๎ การพัฒนาสริมสรางศักยภาพการปองกันประทศ พืไอตรียมความพรอม
฿นการรับมือภัยคุกคามทัๅงการทหารละภัยคุกคามอืไนโ 

 ๏.๎ .ํ  พัฒนาศักยภาพละความพรอมของกองทัพ฿นการปองกันละรักษาผลประยชน์
ของประทศดยพัฒนาก าลังพล฿หมีความรูความสามารถละมีความพรอม฿นการปฏิบัติเ ดทัน
หตุการณ์มีอาวุธยุทธปกรณ์ ยุทธภัณฑ์ ละทคนลยีทีไทันสมัย หมาะสม พียงพอ พรอมสนับสนุน
การพัฒนาประทศ การชวยหลือละบรรทาสาธารณภัยละการกเขปัญหาส าคัญอืไนโ ของชาติเด
อยางมปีระสิทธิภาพ  

 ๏.๎.๎ พัฒนาระบบงานดานการขาวทีไมีประสิทธิภาพ มีกลเกสริมสรางความ
รวมมอื พัฒนาองค์ความรู ศึกษาวิคราะห์นวนมภัยคุกคาม รวมทัๅงจัดท าฐานขอมูลดานการขาวทีไมี
ความชืไอมยงระหวางหนวยงานภาย฿นประทศละตางประทศอยางปนระบบ  ฿หมีความพรอม฿น
การสนับสนุนขอมูลพืไอตรียมการรับมือภัยคุกคามดานความมัไนคงทัๅง฿นประทศล ะ฿นระดับ
นานาชาติ  
 ๏.๎ .๏ มีระบบตรียมพรอมละกลเกผชิญหตุทีไมีประสิทธิภาพ฿หพรอม฿นการปฏิบัติ 
ทัๅง฿นยามปกติละ฿นสถานการณ์วิกฤติ ทัๅงจากภัยคุกคามดานความมัไนคงละจากสาธารณภัยขนาด
฿หญทีไกลเกปกติ  เมสามารถรองรับเด ดยมีผนปฏิบัติการละมีการฝกทดสอบปฏิบัติ฿นทุกระดับ
อยางหมาะสม  

 ๏.๎.๐ พัฒนาระบบบริหารจัดการชิงบูรณาการละตรียมความพรอม฿นการ
ตอบตภาวะฉุกฉินดานรคติดตออุบัติ฿หมทัๅง฿นระยะกอนกิดภัย ขณะกิดภัย ละระยะหลังกิดภัย 

พรอมทัๅงจัดทาระบบการจัดการความรูทีไสามารถชืไอมยงขอมูลตัๅงตระดับชาติ  ระดับจังหวัด ถึง
ระดับชุมชน  

 ๏.๎ .๑ พัฒนาระบบรวบรวมละชืไอมยงขอมูลดานการกอการรายทัๅงหนวยงาน
ภาย฿นละหนวยงานภายนอกประทศพืไอปนขอมูล฿นการติดตามวิคราะห์ละสังคราะหค์วามรูดาน
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การตอตานการกอการรายละภัยคุกคามความมัไนคง ควบคูกับการพัฒนานวทางทีไหมาะสม฿หมี
ประสิทธิภาพละรองรับการปฏิบัติงานทุกภาคสวน  

 ๏.๎.๒ พัฒนาอุตสาหกรรมปองกันประทศ ดยสริมสรางการวิจัยละพัฒนา
ควบคูเปกับการสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ อกชน ละมิตรประทศ฿นการสรางองค์ความรู
ละลกปลีไยนทคนลยี  พืไอพิไมขีดความสามารถ฿นการพัฒนาอาวุธยุทธปกรณ์ละยุทธภัณฑ์ 
พรอมทัๅงสงสริมนวัตกรรมดานอุตสาหกรรมปองกันประทศดยหนวยงานภาครัฐ  

 ๏.๎ .๓ ด านินบทบาทชิงรุก ละ฿ชกรอบความรวมมือระหวางประทศทัๅงระดับ
ภูมิภาคละพหุภาคี พืไอปกปองละรักษาผลประยชน์ของเทย ตลอดจนสริมสรางขีดความสามารถ
ลกปลีไยนละรียนรู  นวปฏิบัติทีไปนลิศละรวมมือ฿นการรับมือกับภัยคุกคามดานความมัไนคงระหวาง
ประทศ อาทิ ปัญหายาสพติด การกอการราย การยกยายถิไนฐาน การลักลอบขามือง การคามนุษย์ 
ความมัไนคงดานเซบอร์ ภัยพิบัติ รคระบาดรคติดตอรายรง  รคอุบัติ฿หม รคอุบัติซๅ าละ
สถานการณฉ์ุกฉินทางสาธารณสุขอืไนโ  

      ๏.๎.๔ สนับสนุนการพัฒนาครงสรางพืๅนฐานดานกายภาพ พืไอปองกันการ
สูญสียดินดนละภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชน ขืไอนปองกันตลิไงริมมนๅ าชายดนระหวางประทศ 

    ๏.๏ การสงสริมความรวมมือกับตางประทศดานความมัไนคงพืไอบูรณาการความ
รวมมือกับมิตรประทศพืไอผลประยชน์ทางศรษฐกจิ สังคม ละการปองกันภัยคุกคามขามชาติ 
 ๏.๏.ํ ด านินความสัมพันธ์กับตางประทศอยางสมดุล พืไออืๅอตอการสงสริม
ละรักษาผลประยชน์ละการพัฒนาศรษฐกิจละสังคมของประทศ ดยพัฒนาความรวมมือกับ
ประทศพืไอนบาน อาซียน ละนานาประทศ฿นการลกปลีไยนขอมูลการขาว ละการรวมกัน
ด านินการชิงรุกพืไอปองกัน กเขปัญหาละลดผลกระทบจากภัยคุกคาม ทัๅงปัญหาขามชาติ ปัญหาทา
ทายดานความมัไนคงระหวางประทศ ละสาธารณภัยขนาด฿หญ  
 ๏.๏.๎ สริมสรางความเวนๅือชืไอ฿จกับประทศพืไอนบาน ละสงสริมความ
รวมมือ฿นการบริหารจัดการความมัไนคงตามนวชายดน พืไอรวมกเขปัญหาทีไมีอยูละสงสริม฿ห
ชายดนเทยกับประทศพืไอนบานปนชายดนหงความรวมมือ  ดยพัฒนาความปนหุนสวน
ยุทธศาสตร์ดานความมัไนคงพืๅนทีไชายดน ปองกันการลักลอบขามือง การตรวจคนขามืองการพัฒนา
ศรษฐกิจตามนวชายดนละการสรางความสัมพันธ์ระดับประชาชน  

 ๏.๏.๏ พัฒนาระบบการกใบรักษาขอมูลสวนบุคคลดานเซบอร์฿หมีความมัไนคง
ปลอดภัย ละก ากับดูลระบบการสงขอมูลสวนบุคคลขามดนเปตางประทศ฿หปนเปตาม
มาตรฐานสากล  

      ๏.๏.๐ สรางความรวมมือกับภาคีครือขายภาย฿นประทศ  ภูมิภาค ละ
นานาชาติ  ฿นการวางระบบฝาระวัง ปองกัน ควบคุมรคละภัยสุขภาพทีไเดมาตรฐานสากล มีความ
พรอม฿นการติดตาม วิคราะห์ ละประมินนวนมสถานการณ์พืไอตรียมการรับมือ การจัดระบบ
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บริหารจัดการปองกันเม฿หรคละภัยสุขภาพมีการพรระบาด ตลอดจนการฟนฟูยียวยาภายหลัง
หตุการณก์ลับสูภาวะปกติ 
    ๏.๐ การรักษาความมัไนคงละผลประยชน์ของชาติทางทะลพืไอคงเวซึไงอ านาจ
อธิปเตยละสิทธิอธิปเตย฿นขตทางทะล 

 ๏.๐.ํ สริมสรางความรวมมือ฿นการรักษาความมัไนคงทางทะลทัๅงภาย฿นประทศ
ละตางประทศ พืไอกเขปัญหาพืๅนทีไอางสิทธิทับซอนทางทะล รวมทัๅงพัฒนาความรวมมือ฿นการ
สวงหาละ฿ชประยชน์  จากทรัพยากรทางทะลอยางยัไงยืน พัฒนาระบบละกลเกการ฿หความ
ชวยหลือละบรรทาสาธารณภัย฿นทะล฿หมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรักษาสนทางคมนาคมทางทะล
฿หมคีวามปลอดภัยละอๅือตอการ฿ชประยชน์รวมกัน  

 ๏ .๐ .๎  ก เขปัญหาการย งชิ งทรัพยากรดยรักษาความมัไ นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอมทางทะล คุมครอง ปกปอง ละรักษาผลประยชน์ของชาติทางทะลจาก
การกระท าผดิกฎหมาย฿นทะล  ละวิกฤติทางทะล พัฒนากลเก฿นทางปฏิบัติ฿นการรักษาผลประยชน์ 
ของชาติทางทะล ละปรับปรุงกฎหมายละกฎระบียบตางโ ฿หมคีวามทันสมัยละปนสากล ฿หกิด 

อกภาพละระบบการบริหารจัดการทีไดี฿นการด านินงาน  ดานการรักษาความมัไนคงละผลประยชน์
ของชาติทางทะล฿นภาพรวมของประทศ รวมทัๅงบูรณาการการ฿ชทรัพยากรละการขับคลืไอน
นยบายเปสูการปฏิบัติ฿หเดอยางปนรูปธรรม  

      ๏.๐.๏ พัฒนาสรางการรับรูละความขา฿จกีไยวกับคุณคาของทะล การ฿ช
ประยชน์จากทะลอยางมีจิตส านึกรับผิดชอบละมีความรูทีไถูกตองกีไยวกับกฎหมายทีไกีไยวของกับ
การด านินกิจกรรมทางทะล รวมทัๅงสงสริมการพัฒนาองค์ความรูทางทะลละการสรางนวัตกรรมทีไ
ปนประยชน์ตอการพัฒนา฿นอนาคต 

    ๏.๑ การบริหารจัดการความมัไนคงพืไอการพัฒนา พืไอ฿หกิดความสอดคลองกัน
ระหวางผนงานทีไกีไยวของกับความมัไนคงกับผนงานการพัฒนาอืไนโ  ภาย฿ตการมีสวนรวม
ของภาคประชาชน 

 ๏.๑.ํ ปรับปรุงระบบติดตาม ฝาระวัง ศึกษา วิคราะห์ละประมินสถานการณ์
ดานความมัไนคง การปลีไยนปลงของสถานการณ์ สภาวะวดลอมดานความมัไนคง พิสูจน์ทราบละ
คาดการณ์ภัยคุกคามพืไอสนอนะผนปองกันความสียหายละการตือนภัยทีไอาจกิดขึๅน  พืไอพิไม
ประสิทธิภาพการด านินงาน ละลดผลกระทบตอการพัฒนาประทศ ดยฉพาะ฿นกรณีทีไจะกอภัย
คุกคามตอความมัไนคงของประทศ ดย฿ชกลเกระดับชาติพืไอชืไอมยงกลเกอืไนโ ฿นการรวมกัน
พิจารณามืไอมีสถานการณ์ทีไคาดวาจะสงผลกระทบตอความมัไนคง฿หสามารถก าหนดนวทางกเขเด
อยางมปีระสิทธิภาพ  
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      ๏.๑.๎ พัฒนากลเกดานความมัไนคงละระบบการขับคลืไอนผนงานตางโ ฿ห
พรอมรับสถานการณ์ทัๅงระดับชาติละระดับพืๅนทีไ ดยสรางครือขายการสนับสนุน ทัๅงดานนยบาย 

องค์ความรูละการสรางกลเกขับคลืไอนผนงานดานศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม 

ละความมัไนคง ดย฿หมีความชืไอมยงละตอบสนองตอนยบายรัฐบาล  พรอมทัๅงสนับสนุนการ
ขับคลืไอนผนงานละการจัดสรรงบประมาณดานความมัไนคงบบบูรณาการ฿หมีความชัดจน ควบคู
เปกับการสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคประชาชน (ประชารัฐ) ฿นการก าหนดละขับคลืไอนผนงาน
ดานความมัไนคง 
      ๒ณ ยุทธศาสตร์ทีไ ๒ การบริหารจัดการ฿นภาครัฐ การปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบละธรรมาภิบาล฿นสังคมเทย 

 ํธ วัตถุประสงค ์

  ํ.ํ พืไอ฿หภาครัฐมีขนาดลใก มีการบริหารจัดการทีไดี ละเดมาตรฐานสากล  

  ํ.๎ พืไอ฿หองค์กรปกครองสวนทองถิไน฿หมีการบริหารจัดการละ฿หบริการกประชาชน฿น
ทองถิไนเดอยางมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล ละปรง฿สตรวจสอบเด 
  ํ.๏ พืไอลดปัญหาการทุจริตละประพฤติมิชอบของประทศ  

   ํ.๐ พืไอพัฒนาระบบละกระบวนการทางกฎหมาย฿หสามารถอ านวยความสะดวกดวย
ความรวดรใวละปนธรรมกประชาชน  

 ๎. ปาหมายละตัวชีๅวัด  

  ๎.ํ ปาหมายการพัฒนา 

  ๎.ํ.ํ ลดสัดสวนคา฿ชจายดานบุคลากร ละพิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการละ
การ฿หบริการของภาครัฐ ละประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประทศ  

 ๎.ํ.๎ พิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทีไดขีององค์กรปกครองสวนทองถิไน  

 ๎.ํ.๏ พิไมคะนนดัชนีการรับรูการทุจริต฿หสูงขึๅน  

 ๎.ํ.๐ ลดจ านวนการด านินคดีกับผูมิเดกระทาความผิด  

  ๎.๎ ตัวชีๅวัด 

                   ๎.๎.ํ อันดับประสิทธิภาพภาครัฐ จัดท าดยสถาบันการจัดการนานาชาติ อยู฿นอันดับสอง
ของอาซียน มืไอสิๅนสุดผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํ๎  

                  ๎.๎.๎ อันดับความยากงาย฿นการประกอบธุรกิจ จัดท าดยธนาคารลก อยู฿นอันดับ
สองของอาซียน มืไอสิๅนสุดผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํ๎  

                 ๎.๎.๏ สัดสวนคา฿ชจายดานบุคลากรของรัฐตองบประมาณรายจายประจ าปลดลง  

                       .๎๎ .๐ สัดสวนองค์กรปกครองสวนทองถิไน฿นตละประภททีไเดรับรางวัลการบริหารจัดการทีไ
ดีตอองค์กรปกครองสวนทองถิไนทัๅงหมดพิไมขึๅน  
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                ๎.๎.๑ ขอรองรียนละคดีกีไยวกับการด านินงานองค์กรปกครองสวนทองถิไนลดลง 

                 ๎.๎.๒ ระดับคะนนของดัชนีการรับรูการทุจรติสงูกวารอยละ ๑  ์มืไอสิๅนสุดผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํ  ๎ 

                ๎.๎.๓ จ านวนคดีทีไรัฐด านินคดีกับผูมิเดกระท าความผดิซึไงตองชดชยความสียหายลดลง  
 

 

 ๏. นวทางการพัฒนา 

   ๏.ํ ปรับปรุงครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ ละคุณภาพบุคลากรภาครัฐ       

฿หมีความปรง฿ส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดทีไหมาะสม กิดความคุมคา 

 ๏.ํ.ํ ก าหนดภารกิจ ขอบขตอ านาจหนาทีไของราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค 

ละทองถิไน฿หชัดจนละเมซๅ าซอน  

 ๏.ํ.๎ ปรับปรุงกลเกการปฏิบัติงานของภาครัฐ฿หมีลักษณะบูรณาการ สามารถ
สงสริมกระบวนการผลิตละการ฿หบริการของภาคอกชนเดอยางมีประสิทธิภาพ  

 ๏.ํ .๏ ก าหนดหลักการละนวทาง฿นการยุบลิกภารกิจหรือปรับลดหนวยงานบริหาร
ราชการสวนกลางทีไตัๅงอยู฿นภูมภิาค  

 ๏.ํ.๐ พัฒนาบุคลากรละปฏิรูประบบบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ฿หมีประสิทธิภาพ  

    ๏.ํ .๑ จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจ฿นระยะยาว฿หมีความชัดจนละ
สามารถปฏิบัติเด 
   ๏.๎ ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณละสรางกลเก฿นการติดตามตรวจสอบ
การงนิการคลังภาครัฐ 

 ๏.๎.ํ กเขพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ. ๎๑์๎ ฿หสงสริมการ
จัดสรรงบประมาณบบบูรณาการละงบประมาณชิงพๅืนทีไ  
 ๏.๎.๎ ปรับปรุงกระบวนการจัดท าผนพัฒนาระดับพืๅนทีไ฿หชืไอมยงตัๅงตระดับ
ชุมชนถึงระดับจังหวัด  

 ๏.๎.๏ ก าหนดครงสรางละล าดับความส าคัญของผนงาน฿นงบประมาณ
รายจายประจ าป฿หสอดคลองกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๎์ ป (พ.ศ.๎๑๒์ - ๎๑๓๕) ผนพัฒนา
ศรษฐกิจละสังคมหงชาติฉบับทีไ ํ๎ (พ.ศ.๎๑๒์ - ๎๑๒๐) นยบายความมัไนคงหงชาติ (พ.ศ.

๎๑๑๔ - ๎๑๒๐) ละนยบายรัฐบาล  

    ๏.๎ .๐ ปรับปรุงระบบติดตามประมินผล฿หสามารถวัดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาทัๅง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ละผลกระทบของการดานินงาน 

 ๏.๏ พิไมประสิทธิภาพละยกระดับการ฿หบริการสาธารณะ฿หเดมาตรฐานสากล 
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 ๏.๏.ํ ปรับรูปบบละวิธีการด านินการของภาครัฐ฿หมีความรวมมือกันระหวาง
รัฐ อกชน ประชาชน ละประชาสังคม ฿นลักษณะบบประชารัฐ  

 ๏.๏.๎ สงสริม฿หมีการขงขัน฿นผลงานการจัดบริการสาธารณะของรัฐ  

 ๏.๏.๏ จัด฿หมีกระบวนการละชองทางการสืไอสารกับประชาชน฿นรูปบบทีไหลากหลาย  

 ๏.๏ .๐ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภาย฿นองค์กร  ดยการวางระบบ
สารสนทศการจัดการบบออนเลน์฿นการประมนิความกาวหนา  

 ๏.๏.๑ ปรับรูปบบการ฿หบริการของรัฐจากรูปบบดิมเปสูการ฿หบริการ
ประชาชนผานระบบดิจทิัลอยางปนระบบ  

 ๏.๏.๒ สรางระบบครงสรางพืๅนฐานกลางของศูนย์ขอมูลภาครัฐผานระบบ
ครือขายสารสนทศภาครัฐ (Government Information Network : GIN)  

    ๏.๏.๓ สงสริมการปดผยขอมูลทีไปนประยชน์ทีไภาครัฐจัดกใบ฿นรูปบบดิจิทัลทีไ
ประชาชนละภาคธุรกิจสามารถขาถึง น าเป฿ชประยชน์ละตอยอดเด 
   ๏.๐ พิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ฿หกองค์กรปกครองสวนทองถิไน 

 ๏.๐.ํ  ทบทวนการกระจายอ านาจละการถายอนภารกิจ฿หกทองถิไน฿หชัดจนตาม
ศักยภาพละความพรอมของทองถิไน  

 ๏.๐.๎   สนับสนุนองค์กรปกครองสวนทองถิไน฿หพัฒนารูปบบการจัดการบริการ
สาธารณะ฿หหลากหลาย฿หสอดคลองกับความตองการของทองถิไน  

 ๏.๐.๏ ก าหนดกระบวนการสรรหาหรือตงตัๅงผูทีได ารงต าหนง฿นราชการสวนทองถิไน฿ห
ปนมาตรฐาน  

 ๏.๐.๐ พิไมความคลองตัว฿หองค์กรปกครองสวนทองถิไน  

 ๏.๐.๑ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการรายเดละงินอุดหนุนของทองถิไน  

    ๏.๐.๒ สรางความปรง฿ส฿นการจัดท าละบริหารงบประมาณของทองถิไน 

   ๏.๑ ปองกันละปราบปรามการทุจรติละประพฤติมิชอบ 

 ๏.๑.ํ ปลูกฝัง฿หคนเทยเมกง  

 ๏.๑.๎ ปองกันการทุจริต  

    ๏.๑.๏ ปราบปรามการทุจรติ 

   ๏.๒ ปฏิรูปกฎหมายละกระบวนการยุติธรรม฿หมีความทันสมัย ป็นธรรม ละ
สอดคลองกับขอบังคับสากลหรอืขอตกลงระหวางประทศ 

 ๏.๒.ํ ปฏิรูปกฎหมาย฿หทันสมัย  

    ๏.๒.๎ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม฿หมปีระสิทธิภาพ 

    ๓ณ ยุทธศาสตร์ทีไ ๓ การพัฒนาครงสรางพืๅนฐานละระบบลจสิติกส์ 
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  ํธ วัตถุประสงค์ 
 ํ.ํ พืไอพัฒนาครงสรางพืๅนฐาน สิไงอ านวยความสะดวกดานคมนาคมขนสงละการคา 

จัดตัๅง/ปรับปรุงองค์กรก ากับดูลการประกอบกิจการขนสง พืไอพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันละ
ยกระดับคุณภาพชีวติ฿หกประชาชน  

 ํ.๎ พืไอสรางความมัไนคงทางพลังงาน พิไมประสิทธิภาพการ฿ชพลังงาน ละสงสริมการ฿ช
พลังงานทดทนละพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายอกาสทางธุรกิจ฿นภูมิภาคอาซียน  

 ํ.๏ พืไอพิไมประสิทธิภาพละขยายการบริการครงสรางพืๅนฐานดิจิทัล฿หทัไวถึง฿นราคาทีไ
หมาะสมปนธรรม สงสริมธุรกิจดิจิทัล฿หม ละนวัตกรรม พัฒนาระบบความปลอดภัยทางเซบอร์
ละคุมครองสทิธิสวนบุคคลกผู฿ชบริการ  

 ํ.๐ พืไอพัฒนาประสิทธิภาพละขยายการ฿หบริการครงสรางพืๅนฐานดานนๅ าประปาชิง
ปริมาณละคุณภาพ฿หครอบคลุมทัไวประทศ ลดอัตรานๅ าสูญสีย฿นระบบประปา ละสรางกลเกการ
บริหารจัดการการประกอบกิจการนๅ าประปา  

  ํ.๑ พืไอพัฒนาอุตสาหกรรมตอนืไองทีไกิดจากลงทุนดานครงสรางพืๅนฐาน พืไอลดการ
น าขาจากตางประทศ ละสรางอกาสทางศรษฐกิจ฿หกับประทศ 

 ๎. ปาหมายละตัวชีๅวัด  

   ๎.ํ ปาหมายการพัฒนา 

    ๎.ํ.ํ การพัฒนาครงสรางพืๅนฐานละระบบลจิสติกส์฿นภาพรวม : พืไอลดความ
ขมการ฿ชพลังงาน (Energy Intensity: EI) ละลดตนทุนลจิสตกิส์ของประทศ 

    ๎.ํ.๎ การพัฒนาครงสรางพๅืนฐานดานระบบคมนาคมขนสง : พิไมปริมาณการ
ขนสงสินคาทางราง ละทางนๅ าละพิไมปริมาณการดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะ฿นขตมือง
รวมทัๅง ขยายขีดสามารถ ฿นการรองรับปริมาณผูดยสารของทาอากาศยาน฿นกรุงทพมหานคร ละ ทา
อากาศยาน฿นภูมภิาค฿หพียงพอกับความตองการ 

    ๎.ํ.๏ การพัฒนาระบบลจิสติกส์ : พิไมความสามารถ฿นการขงขัน          ล
จิสติกส์ ละประสิทธิภาพการอ านวยความสะดวกทางการคา ระบบ NSW ดวยระบบอิลใกทรอนิกส์
บบเรกระดาษอยางสมบูรณ์ บุคลากรลจิสติกส์เดรับการพัฒนา฿หมีผลิตภาพสูงขึๅน การขนสงสินคา
ผานขา - ออก ดานการคาชายดนส าคัญทีไชืไอมตอกับครงขายทางหลักมีประสิทธิภาพมากขึๅน 

    ๎.ํ.๐ การพัฒนาดานพลังงาน พิไมสัดสวนการ฿ชพลังงานทดทนตอปริมาณ
การ฿ชพลังงานขัๅนสุดทายละลดการพึไงพากาซธรรมชาติ฿นการผลติเฟฟา 

    ๎.ํ .๑ การพัฒนาศรษฐกิจดิจิทัล ขยายครงขายอินทอร์นใตความรใวสูง฿ห
ครอบคลุมทัไวประทศละสรางผูประกอบการธุรกิจดิจิทัลราย฿หมพิไมขึๅนพัฒนาระบบความมัไนคง
ปลอดภัยทาง เซบอร์฿หมีประสิทธิภาพมาตรฐานสากลรับมือภัยคุกคามทางออนเลน์ 
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    ๎.ํ.๒ การพัฒนาดานสาธารณูปการ (นๅ าประปา) พืไอขยายก าลังการผลิต
นๅ าประปาละกระจายครงขายการ฿หบริการนๅ าประปา฿หครอบคลุมพืๅนทีไทัไวประทศ  ละบริหาร
จัดการลดนๅ าสูญสีย฿นระบบสงนๅ าละระบบจ าหนายนๅ า 

  ๎.๎ ตัวชีๅวัด   

 ๎.๎.ํ สัดสวนการ฿ชพลังงานขัๅนสุดทายตอ GDP ลดลงจาก ๔.๎๎ ปน ๓.๓์ พันตัน
ทียบทานๅ ามันดิบ/พันลานบาท  

   ๎.๎.๎ สัดสวนตนทุนลจิสติกส์ลดลงจากรอยละ ํ๐ ปนรอยละ ํ๎ ของ GDP ตนทุน
คาขนสงสินคาตไ ากวารอยละ ๓ ของ GDP 

   .๎๎ .๏ สัดสวนปริมาณขนสงสินคาทางรางตอปริมาณการขนสงสินคาทัๅงหมดภาย฿นประทศ พิไม
จากรอยละ ํ.๐ ปนรอยละ ๐ ละสัดสวนปริมาณขนสงสินคาทางนๅ าตอปริมาณการขนสงสินคาทัๅงหมด
ภาย฿นประทศพิไมขึๅนจากรอยละ ํ๎ ปนรอยละ ํ๑  

   ๎.๎.๐ สัดสวนของผู฿ชระบบรถเฟฟาตอปริมาณการดินทาง฿นขตกรุงทพฯ  ละ
ปริมณฑลจากรอยละ ๑ ปนรอยละ ํ๑  

   ๎.๎ .๑ ความสามารถรองรับปริมาณผูดยสารของทาอากาศยาน฿นกรุงทพละภูมิภาค 

พิไมขึๅนปน ํ๎์ ละ ๑๑ ลานคนตอป 
   ๎.๎.๒ อันดับดัชนีความสามารถ฿นการขงขันดานลจิสติกส์ละประสิทธิภาพการ
อ านวยความสะดวกทางการคาดีขๅึน  

   ๎.๎.๓ จ านวนธุรกรรมการ฿หบริการน าขาสงออกดวยระบบอิลใกทรอนิกส์ปนรอยละ ํ์  ์

   ๎.๎.๔ ปริมาณสินคาทีไผานขา - ออกดานชายดนทีไส าคัญพิไมขึๅนฉลีไยเมนอยกวา
รอยละ ๑ ตอป 
   ๎.๎.๕ สัดสวนการ฿ชพลังงานทดทนตอปริมาณการ฿ชพลังงานขัๅนสุดทายพิไมขึๅนจาก
รอยละ ํ๎.๕๐ ปนรอยละ ํ๓.๏๐  

        ๎.๎.ํ์ สัดสวนการ฿ชกาซธรรมชาติ฿นการผลิตเฟฟาลดลงจากรอยละ ๒๑ ปนรอยละ ๐๓ 

   ๎.๎.ํํ อันดับความพรอม฿ชของทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร (NRI) ดีขๅึน  

   ๎.๎.ํ๎ จ านวนหมูบานทีไมีอินทอร์นใตความรใวสูงขาถึงพิไมขึๅนจากรอยละ ๏  ์ปนมากกวา
รอยละ ๔๑  

        ๎.๎.ํ๏ จ านวนผูประกอบการธุรกิจดิจทิัลพิไมขึๅนเมนอยกวา ํ,์์์ ราย  

   ๎.๎.ํ๐ จ านวนหนวยงานภาครัฐมีระบบความมัไนคงปลอดภัยทางเซบอร์ พิไมขึๅนจาก
รอยละ ๐๓ ปนมากกวารอยละ ๔์ 
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   ๎.๎ .ํ ๑ จ านวนครัวรือน฿นขตนครหลวงเดรับบริการนๅ าประปารอยละ ํ์์ ภาย฿นป 
๎๑๒ํ ละจ านวนครัวรือน฿นขตภูมิภาค/ทศบาลเดรับบริการนๅ าประปาครอบคลุมมากกวารอยละ 

๔์ ฿นป ๎๑๒๐  

   ๎.๎.ํ๒ จ านวนหมูบานทัไวประทศเดรับบริการนๅ าสะอาดรอยละ ํ์์ ฿นป ๎๑๒๐  

   ๎.๎.ํ๓ อัตรานๅ าสูญสีย฿นระบบสงละจ าหนายนๅ า฿นขตนครหลวงนอยกวารอยละ 

๎์ ละขตภูมภิาค/ทศบาลนอยกวารอยละ ๎๑ 

 

 

 

๏. นวทางการพัฒนา 

 ๏.ํ การพัฒนาครงสรางพืๅนฐานดานคมนาคมขนสง 

  ๏.ํ.ํ พัฒนาละปรับปรุงครงขายรถเฟขนาด ํ มธ ปนครงขายหลักประทศ 

พัฒนาครงขายรถเฟความรใวสูงขนาดทางมาตรฐาน (Standard Gauge) อยางนอย ํ สนทาง พัฒนา
พืๅนทีไมือง  ตามนวสนทาง ศึกษาผนทีไนาทาง (Road Map) ปรับปลีไยนเป฿ชรถจักรเฟฟาทนรถ
จักรดีซล จัดท ามาตรฐานระบบรถเฟละระบบรถเฟฟา  พัฒนาสิไงอ านวยความสะดวกละ
ศูนย์บริการลจิสตกิส์  
  ๏.ํ .๎  พัฒนาระบบขนสงสาธารณะ฿นขตมืองทีไหมาะสมกับขนาดศรษฐกิจละสังคม 

รงพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการ฿หบริการละปรับสนทางการดินรถดยสารสาธารณะ  พัฒนาสิไง
อ านวยความสะดวก ภาย฿นสถานี฿หชืไอมยงกับการพัฒนาพืๅนทีไ พัฒนาครงสรางพืๅนฐานละสิไง
อ านวยความสะดวก  พืไอสนับสนุนการดินทางทีไเม฿ชครืไองยนต์฿นขตมือง  (Non–Motorized 

Transport: NMT)  

  ๏.ํ.๏ พัฒนาครงขายทางถนน ดยรักษา/ยกระดับคุณภาพครงขายถนน฿นปัจจุบัน
ละขยายขีดความสามารถ฿นการรองรับปริมาณจราจรตามความหมาะสม฿นพืๅนทีไ พัฒนาครงขายทางพิศษ/

ทางหลวงพิศษระหวางมือง฿นพืๅนทีไชายดนละประตูการคาหลักน าทคนลยีระบบการขนสงละ
จราจรอัจฉริยะมา฿ช฿นการควบคุมละสัไงการจราจร  

  ๏.ํ.๐ พัฒนาระบบขนสงทางอากาศ ดยรงพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิละดอน
มืองตามผนมบท฿หลวสรใจภาย฿นชวงผนฯ ํ๎ จัดท าผนการ฿ชประยชน์ละผนการบ ารุงรักษาทา
อากาศยาน฿นภูมิภาค ศึกษาความปนเปเด฿นการ฿ชประยชน์ทาอากาศยานทีไมีศักยภาพหงอืไน ปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการทาอากาศยาน พัฒนาครงสรางละการจัดการหวงอากาศ฿หมีความสามารถ฿น
การรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศทีไพียงพอตอการติบตทัๅง฿นปัจจุบันละอนาคต  
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  ๏.ํ.๑ พัฒนาระบบขนสงทางนๅ า ดยปรับปรุงการ฿ชประยชน์ทารือภูมิภาคทีไมีอยู฿น
ปัจจุบันพืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการ฿ชประยชน์ครงสรางพืๅนฐาน฿หสามารถสนับสนุนการดินทาง
ละขนสงชืไอมยงทางนๅ าภาย฿นประทศก ากับดูลการ฿หบริการของภาคอกชนผูรับสัมปทาน฿น
ทารือนๅ าลึกหลมฉบัง฿หปนเปตามสัญญาสัมปทาน 

 ๏.๎ การสนับสนุน การพัฒนาระบบขนสง 

 ๏.๎.ํ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมตอนืไองทีไกิดจากลงทุนดานครงสรางพืๅนฐาน 

สงสริมอุตสาหกรรมทางรางดยปรับปรุงกระบวนการจัดซืๅอจัดจางระบบรถเฟฟาละครืไองกล  

รถเฟฟา ละรถจักร สงสริม฿หกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมซอมบ ารุงละผลิตชิๅนสวนอากาศยาน  

 ๏ .๎ .๎  พัฒนาการบริหารสาขาขนสง รงจัดตัๅงกรมการขนสงทางราง พัฒนาขีด
ความสามารถองค์กรก ากับดูลการขนสงทางอากาศละการขนสงทางนๅ า รงพิจารณาครงสรางอัตราคา 
 

 

ดยสารรวม (Common Fare) ระบบขนสงสาธารณะพืไอจูง฿จ฿หประชาชน฿ชระบบขนสงสาธารณะพิไมขึๅน 

พิจารณากลเกการสนับสนุนทางการงินพืไอชดชยผลการด านินงานขาดทุนของผู฿หบริการ 

(Operator) ขนสงสาธารณะ 

  ๏.๏ การพัฒนาระบบลจิสติกส์ 
  ๏.๏.ํ พัฒนาละยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการลจิสติกส์ละซอุปทาน   
฿หเดมาตรฐานสากลละสนับสนุนการสรางมูลคาพิไมตลอดหวงซอุปทาน  

  ๏.๏.๎ พัฒนาละยกระดับมาตรฐานระบบการอ านวยความสะดวกทางการคาดยการ
จัดตัๅงหนวยงานบริหารจัดการสวนกลางของระบบ National Single Window (NSW) 

  ๏ .๏ .๏ พัฒนาคุณภาพบุคลากรละวางผนจัดการก าลังคนดานลจิสติกส์฿ห
สอดคลองกับความตองการของภาคธุรกิจ  

  ๏.๏.๐ บริหารจัดการระบบติดตามประมินผลการพัฒนาระบบลจสิติกส์ของประทศ 

  ๏.๐ การพัฒนาดานพลังงาน 

  ๏.๐.ํ พัฒนามาตรการสนับสนุน ปรับครงสรางราคาพลังงาน ละบังคับ฿ชกฎหมาย
พืไอ฿หกิดการอนุรักษ์ละพิไมประสิทธิภาพการ฿ชพลังงาน฿นทุกภาคสวน  รวมทัๅงสนับสนุนการวิจัย
พัฒนาทคนลยีประหยัดพลังงานพืไอน าเป฿ช฿นชงิพาณิชย์อยางปนรูปธรรม 

  ๏.๐.๎ สรางความมัไนคงทางพลังงานดยกระจายประภทชืๅอพลิง฿นการผลิตเฟฟา
สงสริมการ฿หบริการขนสงกาซธรรมชาติทางทอกบุคคลทีไสาม (TPA) 

 ๏.๐.๏ พิไมศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต ละการ฿ชพลังงานทดทนละ
พลังงานสะอาด  
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 ๏ .๐ .๐  ปรับปรุง/พัฒนาการก ากับดูลการประกอบกิจการพลังงาน฿หปนเปตาม
กฎระบียบอยางหมาะสมรวมทัๅงก าหนดครงสรางราคาพลังงาน฿หสะทอนตนทุนละปนธรรมกับทุก
ภาคสวน  

  ๏.๐.๑ สงสริมเทยปนศูนย์การซืๅอขายพลังงาน/พิไมอกาส฿นการพัฒนาพลังงาน฿น
ภูมภิาคอาซียน 

 ๏.๑ การพัฒนาศรษฐกิจดิจิทัล 

  ๏.๑.ํ พัฒนา/ปรับปรุงครงสรางพืๅนฐานทรคมนาคมของประทศ฿หทัไวถึงละ   
มีประสิทธิภาพ  

  ๏.๑.๎  สงสริมการ฿ชทคนลยีดจิทิัล฿นการสรางมูลคาพิไมทางธุรกิจ  

  ๏.๑.๏ สงสริมนวัตกรรม การวิจัยละพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลละทคนลยี
อวกาศของเทย 

  ๏.๑.๐ สรางความมัไนคงปลอดภัยทางเซบอร์ ดยจัดตัๅงศูนย์การฝาระวังละรับมือภัย
คุกคามทางเซบอร์ (Cyber security international council)  

  ๏.๑.๑ ปรับปรุงกฎ/ระบียบพืไอสนับสนุนการพัฒนากิจการทคนลยีสารสนทศ
ละการสืไอสารของประทศ 

 ๏.๒ การพัฒนาระบบนๅ าประปา  

    ๏.๒.ํ พัฒนาระบบนๅ าประปา฿หครอบคลุมละทัไวถึง  

    ๏.๒.๎ การบริหารจัดการการ฿ชนๅ าอยางมปีระสิทธิภาพละการสรางนวัตกรรม 

    ๏.๒.๏ ลดอัตรานๅ าสูญสีย฿นชิงรุกควบคูกับการบ ารุงรักษาชิงปองกันของระบบ
ประปาทัไวประทศ  

    ๏.๒.๐ ปรับปรุงครงสรางการบริหารกิจการประปา ดยยกบทบาทของหนวยงานตาง 
โ ทีไกีไยวของ฿หชัดจนระหวางหนวยงานระดับนยบาย หนวยงานก ากับดูลการประกอบกิจการ
ประปาทีไปนอกภาพ ละหนวยงาน฿หบริการควบคูกับการออกกฎหมายการจัดตัๅงองค์กรก ากับดูล
กิจการประปา฿นภาพรวมของประทศทีไมีอกภาพ฿หลวสรใจภาย฿นป ๎๑๒๎ 

  ๔ณ ยุทธศาสตร์ทีไ ๔ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ ทคนลยี วิจัย ละนวัตกรรม 

 ํธ วัตถุประสงค์ 
 ํ.ํ พืไอสรางความขมขใงละยกระดับความสามารถดานวิทยาศาสตร์ละทคนลยีขัๅน
กาวหนา฿หสนับสนุนการสรางมูลคาของสาขาการผลิตละบริการปาหมาย  

 ํ.๎ พืไอสรางอกาสการขาถึงละน าทคนลยีเป฿ช฿หกับกษตรกรรายยอย  วิสาหกิจ
ชุมชน ละวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  
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 ํ.๏ พืไอพัฒนานวัตกรรมทีไมุงนนการลดความหลืไอมลๅ าละยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ผูสูงอายุ ผูดอยอกาสทางสังคม ละพิไมคุณภาพสิไงวดลอม  

 ํ.๐ พืไอบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ ทคนลยี วิจัย ละนวัตกรรม฿ห
สามารถด านินงานเป฿นทิศทางดียวกัน 

 ๎. ปาหมายละตัวชีๅวัด  

   ๎.ํ ปาหมายการพัฒนา 

      ๎.ํ.ํ พิไมความขมขใงดานวิทยาศาสตร์ละทคนลยีของประทศ 

      ๎.ํ.๎ พิไมความสามารถ฿นการประยุกต์฿ชวิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละ
นวัตกรรมพืไอยกระดับความสามารถการขงขันของภาคการผลิตละบริการ  ละคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

  ๎.๎ ตัวชีๅวัด 

 ๎.๎.ํ สัดสวนคา฿ชจายการลงทุนพืไอการวิจยัละพัฒนาพิไมสูรอยละ ํ .๑ ของ GDP  

 

 

 ๎.๎.๎ สัดสวนการลงทุนวิจัยละพัฒนาของภาคอกชนตอภาครัฐ พิไมปน ๓์:๏์  

 ๎.๎.๏ สัดสวนการลงทุนวิจัยละพัฒนา฿นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ละปาหมายของ
ประทศ : งานวิจัยพืๅนฐานพืไอสราง/สะสม องค์ความรู : ระบบครงสรางพๅืนฐาน บุคลากร ละระบบ
มาตรฐาน พิไมปน ๑๑ : ๎๑ : ๎์  

   ๎.๎.๐ จ านวนบุคลากรดานการวิจัยละพัฒนาพิไมปน ๎๑ คนตอประชากร ํ ,์์ ์  ์คน 

 ๎.๎.๑ อันดับความสามารถการขงขันครงสรางพืๅนฐานดานวิทยาศาสตร์  ละดาน
ทคนลยี จัดดย IMD อยู฿นล าดับ ํ ฿น ๏์  

 ๎.๎.๒ ผลงานวิจัยละทคนลยีพรอม฿ชทีไถูกน าเป฿ช฿นการสรางมูลคาชิงพาณิชย์
฿หกับภาคการผลิตละบริการ ละภาคธุรกิจ มีจ านวนเมนอยกวารอยละ ๏์ ของผลงานทัๅงหมด  

 ๎.๎.๓ มูลคาการลดหยอนภาษีงินเดนิติบุคคลส าหรับคา฿ชจายวิจัยละพัฒนามีจ านวน
พิไมขึๅนเมนอยกวารอยละ ๎์ ตอป  
   ๎.๎.๔ นวัตกรรมทางสังคมละนวัตกรรมส าหรับผูสูงอายุละผูพิการทีไผลติเดอง
ภาย฿นประทศมีจ านวนพิไมขึๅนเมนอยกวา ํ ทาตัว 

๏. นวทางการพัฒนา 

  ๏.ํ รงสงสรมิการลงทุนวิจัยละพัฒนาละผลักดันสูการ฿ชประยชน์฿นชิงพาณชิย์
ละชิงสังคม 
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 ๏.ํ.ํ ลงทุนวิจัยละพัฒนากลุมทคนลยีทีไประทศเทยมีศักยภาพพัฒนาเดอง อาทิ 
กลุมอาหารละกษตร การพทย์ สิไงวดลอม อุตสาหกรรมสรางสรรค์ละวัฒนธรรม พืไอพัฒนาปน
ฐานศรษฐกิจ฿หม ดยจัดสรรงบประมาณทีไพียงพอละตอนืไองส าหรับการตอยอดงานวิจัยชิงลึกพืไอ
สรางนวัตกรรมตลอดหวงซการวิจัย ละ฿หความส าคัญกับการท าวิจัย฿นขัๅนประยุกต์ละทดลอง 

พิไมขึๅน ทัๅงการจัดท าผลิตภัณฑ์ตนบบ การท าวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ ละรงงานน ารอง 

(Pilot Plant) พืไอ฿หสามารถปลงงานวิจัยเปสูการ฿ชประยชน์฿นชิงพาณิชย์ละชิงสังคมเดอยางปน
รูปธรรมมากขึๅน  

 ๏.ํ.๎ ลงทุนวิจัยละพัฒนากลุมทคนลยีทีไน าสูการพัฒนาบบกาวกระดด เดก 
ทคนลยีทางการพทย์ครบวงจร ทคนลยีชีวภาพ (ยาชีววัตถุ ภสัชพันธุศาสตร์ อาหารปรรูป 

ชืๅอพลิงชีวภาพละคมีชีวภาพ พลังงานทางลือก) หุนยนต์ละครืไองมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ยานยนต์
สมัย฿หม (รถยนต์เฟฟา รถยนต์ Hybrid) ระบบครืไองกลทีไ฿ชระบบอิลใกทรอนิกส์ ดิจิทัล ทคนลยี
อินตอร์นใตทีไชืไอมตอละบังคับอุปกรณ์ตางโ  ปัญญาประดิษฐ์ละทคนลยีสมองกลฝังตัว ละ
ทคนลยีระบบรางละการบิน ดย฿หความส าคัญกับการรวมลงทุนระหวางรัฐละอกชน (Public Private 

Partnership : PPP) หรือการขาครอบครอง/รับชวงตอ฿นทคนลยี฿หมทีไมีความนาจะปนเปเด฿น
ตลาดลกผานกลเกกองทุนพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันส าหรับกลุมอุตสาหกรรมปาหมาย  

กองทุนพัฒนาผูประกอบการทคนลยีละนวัตกรรมทีไจะจัดตัๅงขึๅน ละ/หรือภาครัฐปนผูลงทุนหลัก
฿นทคนลยี฿หมโ ทีไจะน าเปสูการปลีไยนปลงอยางมีนัยส าคัญ รวมถึงการพัฒนา฿นลักษณะ
วิศวกรรมยอนกลับ ตลอดจนการก าหนด฿หครงการลงทุนขนาดกลางละขนาด฿หญของประทศตอง
ชืไอมยงกับการสงสริมการ฿ชวทิยาศาสตร์ ทคนลยี วิจัย ละนวัตกรรม฿นประทศ  

 ๏.ํ.๏ ลงทุนวิจัยละพัฒนาทคนลยีละนวัตกรรมทางสังคมพืไอลดความหลืไอมลๅ า  
ละยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ ทคนลยีการศึกษา ทคนลยีสารสนทศละการ
สืไอสาร ทคนลยี  พืไอผูพิการ ทคนลยีพืไอผูสูงอายุ ทคนลยีทางการพทย์ (ยาละวัคซีน อุปกรณ์ละ
ครืไองมอืทางการพทย์) ดยอาศัยกลเกการด านินงานอยางปนครือขายระหวางสถาบันการศึกษา สถาบัน
การวิจัย ภาครัฐ ภาคอกชน ละภาคประชาชนหรอืชุมชน  

 ๏.ํ.๐ รงรัดการถายทอดผลงานวิจัยละพัฒนา ละทคนลยีสูกษตรกรรายยอย 

วิสาหกิจชุมชน ละวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ผานกลเกครือขายสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ละ
หนวยงานภาครัฐละอกชน ดยมีนักถายทอดทคนลยีมอือาชีพขามาชวยด านินการ  

 ๏.ํ .๑  พัฒนาตลาดทคนลยีละนวัตกรรมเทยดย฿ชกลเกระบบบัญชี
นวัตกรรมละสิไงประดิษฐ์เทยทีไน าเปสูการจัดซืๅอจัดจางเดอยางทจริงพืไอสริมสรางอกาสการพัฒนา
ทคนลยีของประทศละทดทนการน าขา  

  ๏.ํ.๒ สริมสรางระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาทีไมีประสิทธิภาพ
สอดคลองมาตรฐานสากล สามารถน าเปสูการสรางคุณคาละมูลคาพิไมเด รวมถึงมีฐานขอมูล
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ทรัพย์สินทางปัญญาทีไสะดวกตอการขาถึง฿ชงานงาย ละสืบคนเดทัไวลก พืไอประกอบการวิคราะห์
ละติดตามทคนลยี 
 ๏.๎ พัฒนาผูประกอบการ฿หป็นผูประกอบการทางทคนลยี (Technopreneur) 

 ๏.๎.ํ สงสริมผูประกอบการ฿หมีบทบาทหลักดานนวัตกรรมทคนลยีละรวม
ก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรมกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ภาครัฐ ละภาคสังคมหรือ
ชุมชน ดยปรับ กฎ ระบียบ ละกฎหมายทีไ ปนอุปสรรค  รวมทัๅงมีมาตรการจูง฿จ  อาทิ ปรับ
กฎระบียบ฿หสามารถสนับสนุนทุนวิจัย฿นภาคอกชน การสงสริม฿หอกชนรับจางท าวิจัยของภาครัฐเด 
ละการรวมทุน฿นการพัฒนาทคนลยีบบกาวกระดดบนพืๅนฐานของการมีสวนรวมรับความสีไยงละ
รวมรับภาระคา฿ชจาย  

 ๏.๎.๎ สงสริมการสรางสรรค์นวัตกรรมดานการออกบบละการจัดการธุรกิจทีไ
ผสานการ฿ชทคนลยี฿หพรหลาย฿นกลุมผูประกอบการธุรกิจของเทย  ดยมีมาตรการจูง฿จ฿น
รูปบบตาง โ อาทิ กองทุน มาตรการภาษี งินกูดอกบีๅยตไ า พืไอ฿หภาคการผลิตละบริการมุงสราง
นวัตกรรม฿นธุรกิจละองค์กรพืไอพิไมศักยภาพละความสามารถ฿นการขงขัน  

 ๏.๎.๏ สนับสนุนการขาถึงหลงงินทุนส าหรับธุรกิจกิด฿หมละ SMEs ทีไตองการ
พัฒนาหรือท าธุรกิจฐานทคนลยี  ละพิไมชองทางการขาถึงนักวิจัยละทรัพยากรวิจัยของ
สถาบันการศึกษาหรอืสถาบันวิจัย รวมทัๅงการขาถึงบริการทางทคนลยีตางโ เดดยงายละสะดวก  

 ๏.๎.๐ สรางบรรยากาศละสภาวะทีไอืๅออ านวยตอการรียนรูละพัฒนาความคิด
สรางสรรค์ลงสูพืๅนทีไละชุมชน ทัๅงการพัฒนาหลงรียนรู การจัด฿หมีวทีหรือชองทางการพัฒนาละ
สดงออกของนักคิดละนักสรางสรรค์ ละสริมสรางตนบบ (Role Model) ทีไหมาะสม รวมทัๅง
ผยพรประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมละตัวอยางความส ารใจ฿นวงกวางอยางตอนืไอง ดยจูง฿จ฿ห
มีการน าเป฿ชประยชน์อยางปนรูปธรรม  

  ๏.๎.๑ รณรงค์ปลูกฝังวัฒนธรรมการวิจัยละคานิยมการคารพสิทธิ฿นทรัพย์สิน
ทางปัญญา รวมทัๅงวิธีคิดของคน฿นสังคม฿ห฿ชหลักตรรกะ฿นการตัดสิน฿จ ผานทางสืไอละกิจกรรม
ตางโ รวมทัๅงมีกลเกสงสริมการด านินงาน฿หความรูละบริการทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีอยาง
ทัไวถึง฿นทุกพืๅนทีไ 
 ๏.๏ พัฒนาสภาวะวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ ทคนลย ีวิจัย ละนวัตกรรม 

  ๏.๏.ํ ดานบุคลากรวิจัย 

 ํ) รงการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์ละทคนลยีทีไมีคุณภาพละ
สอดคลองกับความตองการดยฉพาะ฿นสาขา  STEM (วิทยาศาสตร์ (Science: S) ทคนลยี  
(Technology: T) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering: E) ละคณิตศาสตร์ (Mathematics: M)) ดวยการ
สรางสิไงจูง฿จ สรางรงบันดาล฿จ สนับสนุนทุนการศึกษา ฯลฯ พืไอพิไมจ านวนผูส ารใจการศึกษา฿น
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สายวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ละพัฒนาระบบการรียนการสอนทีไชืไอมยงระหวางวิทยาศาสตร์ 
ทคนลยี วิศวกรรมศาสตร์ ละคณิตศาสตร์ (STEM Education) ฿นสถานศึกษา รวมทัๅงรงผลิต
ก าลังคนละครูวิทยาศาสตร์ทีไมคีุณภาพ  

 ๎) รงสรางนักวิจัยมืออาชีพดยฉพาะอยางยิไง฿นสาขาวิศวกรรมการผลิต
ขัๅนสูง พทยศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ขอมูล (Data Scientist) นักออกบบ ละ฿นสาขาทีไขาดคลนละ
สอดคลองกับการติบตของอุตสาหกรรมปาหมายละทิศทางการพัฒนาประทศ  รวมทัๅงบุคลากรทีไ
กีไยวของกับการวิจัยละพัฒนานวัตกรรม เมวาจะปนนักบริหารจัดการงานวิจัยละนวัตกรรม นัก
ถายทอดทคนลยี นักประมินผล ละบุคลากรดานทรัพย์สินทางปัญญา ดยพัฒนาสนทาง
ความกาวหนา฿นสายอาชีพทีไชัดจน ละพัฒนาตลาดรองรับงานส าหรับบุคลากรวิจัย ดวยการก าหนด
ปนงืไอนเข฿หครงการลงทุนขนาดกลางละขนาด฿หญ  จะตองมีการท าวิจัยรองรับการด านิน
ครงการ  

 

 

 ๏) พัฒนาศักยภาพนักวิจัย฿หมีทัๅงความรูละความขา฿จ฿นทคนลยี ขา฿จ
ตลาดละรูปบบการท าธุรกิจ ละการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา รวมทัๅงขาถึงละขา
฿จความตองการของผู฿ชประยชน์ ดย฿ชหลักการตลาดน างานวิจัย พืไอ฿หสามารถประมินความ
คุมคา฿นการลงทุนวิจัย ละเดงานวิจัยทีไมคีุณคา฿นชงิศรษฐกิจละสังคม  

 ๐) ดึงดูดบุคลากรผูชีไยวชาญ นักวิจัย ละนักวิทยาศาสตร์฿นตางประทศทีไ
มีผลงานปนทีไยอมรับ฿นสาขาอุตสาหกรรมปาหมายของเทย฿หมาท างาน฿นสถาบันวิจัยของภาครัฐ
ละภาคอกชน฿นประทศเทย พืไอสริมสรางศักยภาพการวิจัยละพัฒนาของประทศละ฿ชสิทธิ
ประยชน์ทางภาษี พืไอสนับสนุนภาคการผลิตละภาคบริการ฿นการพัฒนาทคนลยี฿หมโ  

  ๏.๏.๎ ดานครงสรางพๅืนฐานทางวทิยาศาสตร์ละทคนลยี 
  ํ) ปรับปรุงละพัฒนาระบบการวิจัยพืไอรองรับทคนลยีส าคัญโ ฿หกิด
ประสิทธิภาพ อาทิ ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร ทคนลยีกราฟน (Graphene) ทคนลยี
ทางการศึกษา ทคนลยีทีไรองรับการปลีไยนปลงชิงครงสรางประชากรละพิไมคุณภาพชีวิต 

(ทคนลยีพืไอผูสูงอายุละผูพิการ) ทคนลยีทีไชวยพิไมมูลคาสินคากษตร ทคนลยีการขนสง
ละลจิสติกส์ ทคนลยีดานพลังงานสีขียว ทคนลยีหงอนาคต รวมทัๅงสนับสนุนการวิจัยละ
พัฒนาทคนลยีพืไอตรยีมความพรอมสูการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศ ตลอดจนมีการพัฒนาขอมูล
ดัชนีวิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละนวัตกรรม ละฐานขอมูลงานวิจัยทีไทันสมัยสะดวกตอ  การขาถึง
ละ฿ชงานเดงาย  

 ๎) ยกระดับครงสรางพืๅนฐานทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยี฿หทันตอการ
ปลีไยนปลงทคนลยีบบกาวกระดด ดยสนับสนุน฿หกิดการลงทุนจัดตัๅงศูนย์วิจัยพัฒนา สงสริม
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฿หมีความรวมมอื฿นการด านินการวิจัยละพัฒนารวมกับหนวยงานวิจัย/นักวิจัยทัๅง฿นละตางประทศ 

ดยฉพาะอยางยิไงศูนย์วิจัยพัฒนาทีไกีไยวของกับอุตสาหกรรมปาหมายของประทศ  สนับสนุนการ
ปลงนิคมอุตสาหกรรม฿หปนอุทยานธุรกิจวิทยาศาสตร์  รงพัฒนาละประชาสัมพันธ์อุทยาน
วิทยาศาสตร์ละสถาบันวิจัย฿หปนกลเกชวยกเขปัญหา฿หภาคการผลิตละบริการ  ละชืไอมยง
การท างานรวมกันระหวางภาควิชาการกับภาคอกชน ละภาคสังคม  

 ๏) สงสริมการพัฒนาระบบคุณภาพละมาตรฐาน ละระบบมาตรวิทยา
หงชาติรงยกระดับละสงสริมการจัดตัๅงศูนย์วิคราะห์ทดสอบ /สอบทียบ/หองปฏิบัติการของ
ภาคอกชน฿หเดมาตรฐานสากล ผานการจูง฿จ฿นรูปบบทีไหมาะสม  

 ๐) รงสรางความพรอม฿นการ฿ชทคนลยีสารสนทศอยางตใมศักยภาพของภาครัฐ 

ทัๅงการขาถึงละชืไอมยงขอมูลระหวางหนวยงานตางโ ของภาครัฐ ละการขาถึงขอมูลของภาครัฐ
ดยสาธารณะ ตลอดจนการพัฒนาพลตฟอร์มบริการพืๅนฐาน ละอปพลิคชัไนภาครัฐ  

 ๑) สนับสนุนครืไองมือทางการงิน฿หมโ ละหลากหลายพืไอปนกลเกระดมทุน 

อาทิ ระบบงินรวมลงทุน กองทุน การระดมทุนผานตลาดหลักทรัพย์  
 ๒) สนับสนุน฿หกิดการรวมท างานละบงปันทรัพยากรดานอุปกรณ์ ครืไองมือ
ละหองปฏิบัติการทดลองระหวางสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ละภาคอกชน  

 ๓) ผลักดันละรงรัด฿หมีกฎหมายพืไอสงสริมการ฿ชประยชน์ผลงานวิจัย
฿นชิงพาณิชย์ พืไอ฿หผูรับทุนสนับสนุนของรัฐเดรับสิทธิความปนจาของผลงานวิจัยละน าเป
ถายทอดสูภาคการผลิตละบริการเดอยางคลองตัว  

 ๏.๏.๏ ดานการบริหารจัดการ 

  ํ) สงสริมการปรับครงสรางละบทบาทของหนวยงานทีไกีไยวของกับการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ ทคนลยี วิจัย ละนวัตกรรมพืไอ฿หกิดความปนอกภาพ฿นการด านินงาน ทัๅง
หนวยงานก าหนดนยบาย หนวยงานสนับสนุนทุนวิจัย หนวยงานวิจัยหลัก ละหนวยงานปฏิบัติทีไ
กีไยวของ พืไอพิไมประสิทธิภาพการขับคลืไอนงานวิทยาศาสตร์ ทคนลยี วิจัย ละนวัตกรรมของ
ประทศ  

 ๎) ปรับระบบการบริหารจัดการงบประมาณสูการจัดสรรตามผนงาน /

ครงการ (Program Based Budgeting) พืไอ฿หกิดการบูรณาการผนงาน/ครงการละงบประมาณ
ระหวางหนวยงานตางโ ละพัฒนาเปสูการจัดสรรตามผลงาน (Performance Based Budgeting) ดย
มีกลยุทธ์ตอยอดเปสูปาหมายทีไตัๅงเวหรอืกลยุทธ์การยุติทีไหมาะสม  

 ๏) จัด฿หมีระบบประมินความสามารถดานนวัตกรรมของสถาบันวิจัย      
ทัๅงดานการสรางความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ทคนลยี วิจัย ละนวัตกรรม ดานการบริหาร
จัดการ ละดานอืไนโ รวมถึงการติดตามละประมินผลครงการวิจัยส าคัญของประทศ ดยมีการ
รายงานผลตอสาธารณะอยางตอนืไอง  
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 ๐) สนับสนุนการจัดท า Technology Roadmap ละผนปฏิบัติการวิจัยละ
นวัตกรรมรายสาขา พืไอจัดล าดับกิจกรรมวิจัยละพัฒนาส าหรับอุตสาหกรรมละทคนลยี
ปาหมายทีไตองพัฒนารายสาขา อาทิ สาขาการกษตร สาขาอุตสาหกรรม สาขาการทองทีไยว สาขา
กีฬา  

 ๑) สนับสนุน฿หมีการท าวิจัยทีไสอดคลองกับศักยภาพละความตองการของ
พืๅนทีไพืไอสนับสนุนการจัดท าผนพัฒนาจังหวัดละกลุมจังหวัด ซึไงจะชวยสริมสรางศักยภาพการวิจัย
ละพัฒนาของทองถิไน ละน างานวิจัยเปชวยสรางมูลคาพิไมละกปัญหาตางโ ดย฿ชประยชน์จาก
สถาบันการศึกษา฿นพืๅนทีไ ภาคชุมชนละสังคม  

 ๒) สงสริม฿หกิดการลกปลีไยนละพัฒนาความรูดานวิทยาศาสตร์ ทคนลยี 
วิจัย ละนวัตกรรมชิงลึก ผานทางกลเกทีไมีอยู อาทิ สมัชชาวิทยาศาสตร์ ทคนลยี วิจัย ละ
นวัตกรรม พืไอ฿หปนทีไรวมของผูชีไยวชาญดานวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร ์ละศาสตร์อืไนโ ฿น 

การ฿หค าปรึกษาละขอนะน าการพัฒนาดานวิทยาศาสตร์  ทคนลยี วิจัย ละนวัตกรรมของ
ประทศ ละสงสริมการทูตวิทยาศาสตร์พืไอ฿หกิดการลกปลีไยนองค์ความรูทางวิทยาศาสตร์  
ทคนลยี วิจัย ละนวัตกรรมทัๅง฿นชิงนยบายละการน าเปประยุกต์฿ชรวมกับประทศตางโ  

 ๕ณ ยุทธศาสตร์ทีไ ๕ การพัฒนาภาค มือง ละพืๅนทีไศรษฐกิจ 

ํธ วัตถุประสงค์ 
 ํ.ํ พืไอกระจายความจริญละอกาสทางศรษฐกิจเปสูภูมิภาคอยางทัไวถึงมากขึๅน  

 ํ.๎ พืไอพัฒนามืองศูนย์กลางของจังหวัด฿หปนมืองนาอยูส าหรับคนทุกกลุม  

 ํ.๏ พืไอพัฒนาละฟนฟูพืๅนทีไฐานศรษฐกิจหลัก฿หขยายตัวอยางปนมิตรตอสิไงวดลอม 

ละพิไมคุณภาพชวีิตของคน฿นชุมชน  

 ํ.๐ พืไอพัฒนาพืๅนทีไศรษฐกิจ฿หม฿หสนับสนุนการพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันละ
การพัฒนา฿นพืๅนทีไอยางยัไงยืน 

 ๎. ปาหมายละตัวชีๅวัด  

 ๎.ํ ปาหมายการพัฒนา 

   ๎.ํ.ํ ลดชองวางรายเดระหวางภาคละมีการกระจายรายเดทีไปนธรรมมากขึๅน 

   ๎.ํ.๎ พิไมจ านวนมอืงศูนย์กลางของจังหวัดปนมอืงนาอยูส าหรับคนทุกกลุม฿นสังคม 

   ๎.ํ.๏ พืๅนทีไฐานศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตทีไมปีระสิทธิภาพสูงละปนมิตรตอสิไงวดลอม 

   ๎.ํ.๐ พิไมมูลคาการลงทุน฿นพืๅนทีไศรษฐกิจ฿หมบริวณชายดน 

        ๎.๎ ตัวชีๅวัด 

 ๎.๎.ํ ผลติภัณฑ์ภาคตอหัวระหวางภาคลดลง  

   ๎.๎.๎ สัมประสิทธิ์การกระจายรายเดระดับภาคลดลง 
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   ๎ธ๎ธ๏ มืองศูนย์กลางของจังหวัดทีไเดรับการพัฒนาปนมืองนาอยูพิไมขึๅน 

 ๎.๎.๐ คาฉลีไยสารอินทรีย์ระหยงาย฿นพืๅนทีไอุตสาหกรรมหลักบริวณมาบตาพุดเมกิน
กณฑม์าตรฐาน  

   ๎.๎.๑ ขอรองรียนของประชาชนกีไยวกับผลกระทบจากการประกอบการ฿นพืๅนทีไลดลง 
 ๎.๎.๒ มูลคาการลงทุน฿นพืๅนทีไศรษฐกิจพิศษชายดนพิไมขึๅนรอยละ ๎์  

   ๎.๎.๓ สถานประกอบการทีไจดทะบียน฿นพืๅนทีไศรษฐกิจ฿หมพิไมขึๅน 

 ๏. นวทางการพัฒนา 

  ๏.ํ การพัฒนาภาคพืไอสรางอกาสทางศรษฐกิจ฿หกระจายตัวอยางทัไวถึง 

 ๏.ํ.ํ ภาคหนือ : พัฒนา฿หปนฐานศรษฐกิจสรางสรรคม์ูลคาสูง  

 ํ) พัฒนาการทองทีไยว฿หมีคุณภาพละความยัไงยืน มีธุรกิจบริการตอนืไอง
กับการทองทีไยวบริการสุขภาพละการศึกษาทีไเดมาตรฐาน  รวมทัๅงผลิตภัณฑ์สรางสรรค์ทีไสราง
มูลคาพิไมสูง  
 ๎) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการกษตร ละสรางมูลคาพิไมภาย฿ต
นวคิดกษตรปลอดภัยละกษตรอินทรีย์ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมกษตรปรรูป฿หมีความ
หลากหลายสอดคลองกับความตองการของตลาด  

 ๏) ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม฿หคืนความอุดมสมบูรณ์สราง
ความสมดุลกระบบนิวศ พืไอรองรับการปลีไยนปลงสภาพภูมอิากาศ  

  ๐) พัฒนาระบบการดูลผูสูงอายุรองรับการปลีไยนปลงขาสูสังคม
ผูสูงอายุของภาคหนือทีไรใวกวาระดับประทศ ํ์ ป  
                        ๏.ํ.๎ ภาคตะวันออกฉียงหนือ : พัฒนา฿หหลุดพนจากความยากจนสูปาหมาย
การพึไงตนอง  
 ํ) พิไมศักยภาพการผลิตสินคากษตรเปสูมาตรฐานกษตรอินทรีย์ละอาหารปลอดภยั  

 ๎) พัฒนาอุตสาหกรรมกษตรปรรูปเปสูผลิตภัณฑท์ีไมมีูลคาพิไมสูง  

 ๏) ยกระดับการทองทีไยวชิงประพณีวัฒนธรรม อารยธรรมขอม ยุคกอน
ประวัติศาสตร์ ธรรมชาต ิละกีฬาสูนานาชาติ  
 ๐) พิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนๅ าพืไอการพัฒนาทีไยัไงยืน  

 ๑) ฟนฟูทรัพยากรปาเม฿หคงความอุดมสมบูรณ์ละรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ฿นพืๅนทีไตนนๅ าของจังหวัดลย อุดรธาน ีสกลนคร ชัยภูม ินครราชสีมา  

 ๏.ํ.๏ ภาคกลาง : พัฒนาปนฐานศรษฐกิจชัๅนน า  

 ํ) พิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันของฐานอุตสาหกรรมดิมละสงสริม
การพัฒนาอุตสาหกรรมหงอนาคต฿หปนฐานรายเด฿หม  
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 ๎) พัฒนาคุณภาพละมาตรฐานการผลิตอาหารละสินคากษตร฿หมีความ
ทันสมัยละปนสากล  

 ๏) ปรับปรุงมาตรฐานสินคาละธุรกิจบริการดานการทองทีไยว฿หมีคุณภาพ
ละภาพลักษณ์ทีไเดมาตรฐานสากล  

 ๐) พิไมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการนๅ ากเขปัญหาความขัดยงการ฿ช
นๅ า฿นภาคตะวันออก ละสงสริมการท าหลงกักกใบนๅ าขนาดลใกกระจาย฿นพืๅนทีไการกษตรของภาค
กลางตอนบนพืไอกเขปัญหาภัยลง  

 ๏.ํ.๐ ภาค฿ต : พัฒนาปนฐานการสรางรายเดทีไหลากหลาย  

 ํ) สริมสรางความขมขใงภาคการกษตร฿หติบตอยางตใมศักยภาพของ
หวงซคุณคาพืไอสรางรายเด฿หกับพืๅนทีไอยางตอนืไองละยัไงยนื  

 ๎) ยกระดับรายเดจากการทองทีไยว฿หติบตอยางตอนืไอง ละกระจาย
รายเดจากการทองทีไยวสูพืๅนทีไชืไอมยงรวมทัๅงชุมชนละทองถิไนอยางทัไวถึง  

 ๏) พัฒนาศรษฐกิจจังหวัดชายดนภาค฿ต฿หปนพืๅนทีไศรษฐกิจฉพาะ  

       ๐) วางระบบปองกันละกเขปัญหาความสืไอมทรมของทรัพยากร ธรรมชาติ
ละสิไงวดลอม พืไอรักษาสมดุลของระบบนิวศ฿หกิดความยัไงยืน฿นพืๅนทีไทีไปนหลงตนนๅ าของภาค 

ละพืๅนทีไเดรับผลกระทบจากการกัดซาะชายฝังจังหวัดนครศรีธรรมราชละสงขลา 

 ๏.๎ การพัฒนามือง 

 ๏.๎.ํ นวทางการพัฒนาหลัก  

 ํ) พัฒนาสภาพวดลอมมืองศูนย์กลางของจังหวัด฿หปนมอืงนาอยูพืไอการ฿ช
งานของคนทุกกลุม฿นสังคมอยางทาทียม อืๅอตอการขยายตัวทางศรษฐกิจละสังคมอยางมสีมดุล  

 ๎) สงสริมการจัดการสิไงวดลอมมืองอยางมีบูรณาการภาย฿ตการมีสวนรวม
ของสวนกลาง สวนทองถิไน ภาคประชาสังคม ละภาคอกชน  

 ๏) พัฒนาระบบขนสงสาธารณะ฿นขตมือง  

 ๐) รักษาอัตลักษณ์ของมืองละสรางคุณคาของทรัพยากรพืไอกระจาย
รายเด฿หคน฿นทองถิไน  

 ๑) พิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมอืง  

 ๏.๎.๎ นวทางการพัฒนามอืงส าคัญ  

 ํ) สงสริมกรุงทพฯ ฿หปนมืองศูนย์กลางการติดตอธุรกิจระหวางประทศ 

รวมทัๅงปนศูนย์กลางการศึกษา การบริการดานการพทย์ละสุขภาพระดับนานาชาติทีไพรอมดวยสิไง
อ านวยความสะดวกทคนลยี฿นการสืไอสารละระบบคมนาคมมาตรฐานสูง  
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 ๎) พัฒนามืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม ละ
สมุทรสาคร) ฿หปนมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจละการพาณิชย์ ศูนย์กลางการขนสงละ     ลจิ
สติกส์ ศูนย์บริการดานสุขภาพละการศกึษาละมอืงทีไอยูอาศัย  

 ๏) พัฒนามืองชียง฿หมละมืองพิษณุลก฿หปนศูนย์กลางการคา การบริการ 

ธุรกิจสุขภาพ การศกึษา ละธุรกิจดานดิจิทัล  

 ๐) พัฒนามืองขอนกนละมืองนครราชสีมา฿หปนมอืงศูนย์กลาง การคา 

การลงทุนการบริการสุขภาพละศูนย์กลางการศกึษา  

 ๑) พัฒนามืองภูกใตละมอืงหาด฿หญ฿หปนมืองนาอยูละอืๅอตอการขยายตัว
ทางศรษฐกิจ รวมทัๅงการปลีไยนปลงของสังคมละสิไงวดลอม  

       ๒) พัฒนาพืๅนทีไรอบสถานีขนสงระบบราง฿นมืองทีไมีศักยภาพทีไส าคัญละบริวณ
มืองชายดนทีไมศีักยภาพ รวมทัๅงบริวณ฿กลพๅืนทีไขตศรษฐกิจพิศษชายดน 

 ๏.๏ การพัฒนาพืๅนทีไศรษฐกิจ 

 ๏.๏.ํ พืๅนทีไบริวณชายฝังทะลตะวันออก  

 ํ) รงรัดการกปัญหามลพิษละสิไงวดลอม฿นพืๅนทีไศรษฐกิจหลัก฿หกิดผล
฿นทางปฏิบัติอยางปนรูปธรรม  

 ๎) สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมทีไ฿ชทคนลยีขัๅนสูงปนมิตรตอสิไงวดลอม 

ละสอดคลองกับศักยภาพของพืๅนทีไ  
 ๏) พิไมศักยภาพการทองทีไยวทางทะลชืไอมยงอาวเทยฝังตะวันออกละตะวันตก  

 ๐) พัฒนาครงสรางพืๅนฐานทางศรษฐกิจ สังคม ละสิไงวดลอมทีไเดมาตรฐาน 

พืไอยกระดับคุณภาพชวีิตประชาชน ละรองรับการพัฒนาระบียงศรษฐกิจภาคตะวันออก  

 ๑) กระจายผลประยชน์จากการพัฒนา฿หกประชาชน฿นพืๅนทีไ  
 

 ๏.๏.๎ พืๅนทีไศรษฐกิจพิศษชายดน  

 ํ) สงสริมละอ านวยความสะดวกการลงทุน฿นพืๅนทีไขตพัฒนาศรษฐกิจ
พิศษชายดน  

 ๎) สนับสนุนละยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางศรษฐกิจทีไปนมิตรกับ
สิไงวดลอมละสอดคลองกับศักยภาพของพืๅนทีไ  
 ๏) สงสริม฿หภาคประชาชนละภาคีการพัฒนาทีไกีไยวของขามามีสวนรวม
ละเดรับประยชน์จากการพัฒนา  

       ๐) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม฿นพืๅนทีไศรษฐกิจพิศษ
ชายดนภาย฿ตกระบวนการมีสวนรวม 
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 ํ์ณ ยุทธศาสตร์ทีไ ํ์ ความรวมมือระหวางประทศพืไอการพัฒนา 

ํธ วัตถุประสงค์ 
 ํ.ํ พืไอ฿ชประยชน์จากจุดดนของท าลทีไตัๅงของประทศเทยทีไปนจุดชืไอมยงส าคัญของ
นวระบียงศรษฐกิจตาง โ ฿หกิดประยชน์อยางตใมศักยภาพ฿นการพัฒนาศรษฐกิจละสังคมของ
เทย  

 ํ.๎ พืไอขยายอกาสดานการคาการลงทุนระหวางประทศ ละยกระดับ฿หประทศปนฐาน
การผลิตละการลงทุนทีไมศีักยภาพละดดดน  

 ํ.๏ พืไอพิไมบทบาทของเทย฿นวทีลกดวยการสงสริมบทบาททีไสรางสรรค์ของเทย฿นกรอบความ
รวมมือตางโ รวมทัๅงการสนับสนุนการขับคลืไอนการพัฒนาภาย฿ตกรอบปาหมายการพัฒนาทีไยัไงยืน 

(Sustainable Development Goals: SDGs) 

 

 ๎. ปาหมายละตัวชีๅวัด  

 ๎.ํ ปาหมายการพัฒนา 

  ๎.ํ.ํ ครือขายการชืไอมยงตามนวระบียงศรษฐกิจทีไครอบคลุมละมกีาร฿ชประยชนเ์ดตใมศักยภาพ 

  ๎.ํ.๎ ระบบหวงซมูลคา฿นอนุภูมิภาคละภูมภิาคอาซียนพิไมขึๅน 

  ๎.ํ.๏ ประทศเทยปนฐานศรษฐกิจ การคาละการลงทุนทีไส าคัญ฿นภูมิภาค  อนุ
ภูมิภาค อาซียน ละอชีย รวมทัๅงมีการพัฒนาสวนขยายจากนวระบียงศรษฐกิจ฿นอนุภูมิภาค฿ห
ครอบคลุมภูมภิาคอาซียน อชียตะวันออก ละอชีย฿ต 
  ๎.ํ.๐ ประทศเทยปนหุนสวนการพัฒนาทีไส าคัญทัๅง฿นทุกระดับ 

 

 

 

 

 

 

 ๎.๎ ตัวชีๅวัด 

 ๎.๎.ํ ความส ารใจของเทย฿นการผลักดัน฿หกิดครงขายความชืไอมยงทางดาน  ลจิสติกส์ทีไ
ครอบคลุมทางบก ทางราง ทางนๅ า ทางอากาศ ภาย฿นภูมิภาค พืไออ านวยความสะดวก ลดระยะวลา
ละตนทุน฿นการขนสง  
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  ๎.๎.๎ ความส ารใจของการด านินงานภาย฿ตความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมดน  ฿นอนุ
ภูมิภาคลุมมนๅ าขง (Cross Border Transport Agreement: CBTA) ณ ดานชายดนระหวางเทยกับ
ประทศพืไอนบาน 

 ๎.๎.๏ ดัชนียอยความสามารถ฿นการบริหารจัดการ ณ พรมดนของประทศเทย ฿น
ดัชนกีารอ านวยความสะดวกทางการคา (Enabling Trade Index)  

 ๎.๎.๐ มูลคาสินคาขัๅนกลางทีไผานดานชายดนระหวางประทศ  

 ๎.๎.๑ มูลคาการคาการลงทุนระหวางเทยกับประทศ฿นภูมภิาค  

  ๎.๎.๒ มูลคาการบริการของผูประกอบการเทย฿นประทศ฿นภูมภิาค 

 ๎.๎.๓ ปริมาณการขนสงสินคาละบริการพิไมขึๅน  

 ๎.๎.๔ มูลคาการคาชายดนระหวางเทยกับประทศ฿นภูมภิาค  

 ๎.๎.๕ มูลคาการลงทุนของผูประกอบการเทย฿นประทศ฿นภูมภิาค  

  ๎.๎.ํ์ กฎหมายละระบียบตาง โ เดรับการปรับปรุง฿หอืๅอตอการปนศูนย์กลางการผลิต 

การลงทุน ละบริการ 

 ๎.๎.ํํ มูลคาการ฿หความชวยหลือของเทย฿นอนุภูมิภาคละภูมิภาค  

 ๎.๎.ํ๎ ความส ารใจของครงการพัฒนารวมกันระหวางเทยกับประทศ฿นภูมภิาค  

   ๎.๎.ํ๏ ความกาวหนา฿นการด านินการ฿หปนเปตามปาหมายการพัฒนาทีไยัไงยืน 

  ๏. นวทางการพัฒนา 

    ๏.ํ ขยายความรวมมือทางการคา ละการลงทุนกับมิตรประทศ ละสวงหาตลาด
฿หมส าหรบัสินคาละบริการของเทย 

    ๏.๎ พัฒนาความชืไอมยงดานการคมนาคมขนสง ลจิสติกส์ ละทรคมนาคม฿นกรอบ  
ความรวมมืออนุภูมิภาคภาย฿ตผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ละ JDS ละภูมิภาค
อาซียน พืไออ านวยความสะดวกละลดตนทุนดานลจสิติกส์ 
 ๏.๎.ํ พัฒนาความชืไอมยงตามผนมบทวาดวยความชืไอมยงระหวางกัน฿นอาซียน
฿หมคีวามตอนืไองละปนครงขายทีไสมบูรณ์  
 ๏.๎.๎ พัฒนารูปบบละบริการการขนสงละลจสิติกส์ทีไมปีระสิทธิภาพละเด
มาตรฐานสากล  

 ๏.๎.๏ ปรับปรุงกฎระบียบการขนสงคนละสินคาทีไกีไยวของ  

 ๏.๎.๐ พัฒนาบุคลากร฿นธุรกิจการขนสงละบริการลจสิติกส์  
     ๏.๎.๑ ชืไอมยงการพัฒนาศรษฐกิจตามนวพืๅนทีไชายดนขตศรษฐกิจชายดนตลอดจน
ชืไอมยงระบบการผลิตกับพืๅนทีไตอน฿นของประทศ 
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    ๏.๏ พัฒนาละสงสริม฿หเทยปนฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ ละการลงทุนทีไ
ดดดน฿นภูมิภาค 

 ๏.๏.ํ สนับสนุนการพัฒนาขตศรษฐกิจชายดนรวมระหวางเทยกับประทศพืไอนบาน
ละสงสริมการคาละการบริการชายดน  

     ๏.๏.๎ ผลักดัน฿หกิดการบูรณาการผนการพัฒนาพืๅนทีไชืไอมยงกับประทศพืไอนบาน
พืไอผลประยชน์ดานความมัไนคงละการสรางสถียรภาพของพๅืนทีไ 
    ๏.๐ สงสริมการลงทุนเทย฿นตางประทศ (Outward investment) ของผูประกอบการเทย 

 ๏.๐.ํ พัฒนาผูประกอบการดยฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿หสามารถ
พัฒนาธุรกิจรวมกับประทศพืไอนบาน  

 ๏.๐.๎ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทคนลยี ละนวัตกรรม  

 ๏.๐.๏ พัฒนาสภาพวดลอมทางธุรกิจละการสนับสนุนการด านินงานดยกลเก
สภาธุรกิจภาย฿ตกรอบความรวมมือตาง โ  

     ๏.๐.๐ สนับสนุนหลงงนิทุนละหลงขอมูลชิงลึกกีไยวกับฐานการผลิต฿นตางประทศ 

    ๏.๑ ปดประตูการคาละพัฒนาความรวมมอืกับประทศพืไอนบาน฿นลักษณะหุนสวน
ทางยุทธศาสตรท์ัๅง฿นระดับอนุภูมิภาค ละภูมภิาคทีไมคีวามสมอภาคกัน 

    ๏.๒ สรางความปนหุนสวนการพัฒนากับประทศ฿นอนุภูมิภาค ภูมภิาค ละนานาประทศ 

 ๏.๒.ํ พิไมบทบาทละการมีสวนรวมของเทย฿นองค์การระหวางประทศ  

     ๏.๒.๎ พิไมบทบาทน าของเทย฿นการ฿หความชวยหลือทางการพัฒนา   

    ๏.๓ ขารวมปนภาคีความรวมมอืระหวางประทศดยมีบทบาททีไสรางสรรค์ 
 ๏.๓.ํ รักษาบทบาทของเทย฿นการมีสวนรวมก าหนดยุทธศาสตร์ของกรอบความรวมมือ
ทีได านินอยู  
 ๏.๓.๎ รักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับมหาอ านาจทางศรษฐกิจดิมละมหาอ านาจ฿หม  
     ๏.๓.๏ ยกระดับมาตรฐานของเทย฿หสอดคลองกับมาตรฐานละบรรทัดฐานสากลตาม
พันธกรณีระหวางประทศ 

    ๏.๔ สงสริมความรวมมือกับภูมิภาคละนานาชาติ฿นการสรางความมัไนคง 

    ๏.๕ บูรณาการภารกิจดานความรวมมอืระหวางประทศละดานการตางประทศ 

    ๏.ํ์ สงสริม฿หกิดการปรับตัวภาย฿นประทศทีไส าคัญ 

 

 

ผนพัฒนาภาคนผนพัฒนากลุมจังหวัดนผนพัฒนาจังหวัด 



126 

 

ผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ. ๎๑๒ํู๎๑๒๑ี องค์การบริหารสวนต าบลกวางจน อ าภอภูขียว จังหวัดชัยภูมิ 
www.kwangjhone.go.th  
 

 ๏.ํ  ผนพัฒนาภาคกลางละพืๅนทีไกรุงทพมหานคร฿นชวงผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคม
หงชาต ิฉบับทีไ ํ๎ ฒพธศธ ๎๑๒์ ท ๎๑๒๐ณ  

  ๏.ํ.ํ นวคดิละทศิการพัฒนา  

  ภาคกลางละพืๅนทีไกรุงทพฯ ปนภูมิภาคทีไมีบทบาทส าคัญ฿นการชืไอมยงกับทุกภาค
ภาย฿นประทศ นืไองจากปนทีไตัๅงของมอืงหลวงกรุงทพมหานคร ละปนทีไตัๅงของหนวยงานราชการระดับ
กระทรวง หนวยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาละวิจัยชัๅนน าทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลทีไดี
ทีไสุด รวมทัๅงสถาบันธุรกิจละสถาบันการงิน ชัๅนน าของประทศ ขณะดียวกันภาคกลางตัๅงอยู฿นพืๅนทีไ
ลุมมนๅ าขนาด฿หญทีไมีความอุดมสมบูรณ์ปน “อูขาว อูนๅ า” ของประทศ ละปนพืๅนทีไ฿นนวระบียง
ศรษฐกิจตอน฿ตของอนุภูมิภาคลุมนๅ าขง (Southern Economic Corridor) ทีไชืไอมยงมียนมา-เทย-

กัมพูชาทวียดนาม ซึไงปนสนทางลัดลจิสติกส์ (Landbridge) ชืไอมยงภูมิภาคอาซียนกับลกตะวันตก
ละลกตะวันออก  

  ดังนัๅน การพัฒนาภาคกลางสูความ “มัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน” จ าปนตองรักษาความมีชืไอสียงของ
กรุงทพมหานคร฿หปนมืองชัๅนน าระดับลกตลอดเป ควบคูเปกับการ฿ชศักยภาพพืๅนฐานดานความอุดม
สมบูรณ์ของดินละนๅ า ละความพรอมของสถาบันการศึกษาวิจัย฿นการยกระดับภาคการกษตรสูกษตร
อุตสาหกรรมทีไ฿ชทคนลยีละนวัตกรรมพืไอผลิตสินคาละบริการทีไมีมูลคาสูง  รวมทัๅงการรงรัด
ผลักดันสนทางลัดลจิสติกส์ชืไอมยงทวาย (มียนมา) กับระบียงศรษฐกิจพิศษภาคตะวันออก (EEC) 

พืไอ฿หภาคกลางปนพืๅนทีไยุทธศาสตร์฿นการชืไอมยงสนทางการคาการขนสงระหวางทะลตะวันตก
ละทะลตะวันออก฿นระยะยาว  

   ๏ธํธ๎ ปาหมายชิงยุทธศาสตร์  
 ภาคกลางมีบทบาทส าคัญ฿นการชืไอมยงกับทุกภาคภาย฿นประทศนืไองจากปนทีไตัๅงของ 

กรุงทพมหานคร สถาบันการศึกษาละวิจัยชัๅนน าทุกระดับ  สถาบันการรักษาพยาบาลทีไดีทีไสุด 

นอกจากนีๅ ภาคกลางยังมีหลงทองทีไยวทีไมชืีไอสียง สภาพพืๅนทีไละระบบชลประทานทีไอุดมสมบูรณ์ 
 

 ปนฐานศรษฐกิจ อุตสาหกรรมทีไส าคัญของประทศละปนพืๅนทีไนวระบียงศรษฐกิจตอน฿ตของอนุ
ภูมิภาคลุมนๅ าขง (Southern Economic Corridor) ทีไชืไอมยงมียนมา-เทย-กัมพูชา-วียดนาม ซึไงปน
สนทางลัดลจิสติกส์ (Landbridge) ชืไอมยงภูมิภาคอาซียนกับลกตะวันตกละลกตะวันออก ภาค
กลางจึงมีปาหมายทีไจะ “พัฒนากรุงทพฯ สูมหานครทันสมัยละภาคกลางปนฐานการผลิตสินคาละ
บริการทีไมีมูลคาสูง”  
 

๏.ํ.๏ วัตถุประสงค์  
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  ๏.ํ.๏.ํ พืไอรักษาภาพลักษณ์ของกรุงทพฯ ฿หปนมืองทีไมีความทันสมัย ละปนมือง
นาอยู นาทีไยว฿นล าดับตนโ ของลกตลอดเป 

  ๏.ํ.๏.๎ พืไอยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน฿หอยูดีมีสุขทัๅงสุขภาพกาย จิต฿จ มี
ความมัไนคง  ดานอาชีพละรายเด ละมีสภาพวดลอมทีไดี  
 ๏.ํ.๏.๏  พืไอพิไมขีดความสามารถละยกระดับการผลิตละสรางมูลคาพิไม฿หกับสินคาละ 
บริการดานการกษตร อุตสาหกรรม ละการทองทีไยว อยางตอนืไอง  

 ๏.ํ.๏.๐  พืไอฟนฟูละรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม฿หอืๅอตอการพัฒนา 
ศรษฐกิจละคุณภาพชวีิตอยางยัไงยืน  

 ๏ธํธ๐ ปาหมายละตัวชีๅวัด  

   ๏.ํ.๐.ํ กรุงทพฯ เดรับการจัดล าดับปนมอืงทีไมีคุณภาพชีวติชัๅนน า฿นลกดีขึๅน  

   ๏.ํ.๐.๎ ประชาชนมคีวามปลอดภัย฿นชีวติละทรัพย์สินดขีึๅน  
   ๏.ํ.๐.๏ รายเดการทองทีไยวพิไมขึๅน  
   ๏.ํ.๐.๐ มูลคาผลติภัณฑ์ภาคกษตรพิไมขๅึน  

   ๏.ํ.๐.๑ มูลคาผลติภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมพิไมขๅึน  
   ๏.ํ.๐.๒ คุณภาพนๅ ามนๅ าจาพระยาละทาจนีตอนลางอยู฿น  
                                            กณฑม์าตรฐาน  

   ๏.ํ.๐.๓ ปรมิาณขยะทีไเดรับการก าจัดอยางถูกตองตามหลักวชิาการพิไมขึๅน   

ผนพัฒนาภาคนผนพัฒนากลุมจังหวัดนผนพัฒนาจังหวัด 

 ผนพัฒนาภาคตะวันออกฉียงหนือ 

 ผนพัฒนาภาค ปนผนทีไทีไยึดกระบวนการมี สวนรวมของทุกภาคสวนจากทุกจังหวัดทัๅง ๐ 
ภูมิภาคขึๅน  พืไอสนับสนุนจังหวัดละกลุมจังหวัด฿หสามารถ  ฿ชปนกรอบนวทาง฿นการจัดท า
ผนพัฒนาจังหวัดละผนพัฒนากลุมจังหวัด ผนพัฒนาภาค  จัดท าดยส านักงานพัฒนาการ
ศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฒสศชธณ มีวัตถุประสงค์พืไอ฿หกิดการพัฒนาทีไสมดุล  ยึดนวคิดการ
พัฒนาตาม “ปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง”  ดยประกอบเปดวย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคหนือ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกฉียงหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค฿ต  ซึไงองค์การบริหารสวนต าบลกวางจน นัๅนตัๅงอยูภาคตะวันออกฉียงหนือ  การจัดท า
ผนพัฒนาทองถิไนสีไปของ อบตธมีความสัมพันธ์กับผนพัฒนาภาคตะวันออกฉียงหนือ  ดาน
ศรษฐกิจ ดานการกษตร  การทองทีไยว  การคาการลงทุน การพัฒนาคน฿หมีสุขภาวะดทีัๅงรางกาย  
จติ฿จละสติปัญญา  รอบรู  ทาทันการปลีไยนปลง  สามารถด ารงชีพเดอยางมีคุณภาพ สรางความ 
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มัไนคงดานอาหาร  กเขปัญหาความยากจน หนีๅสิน ละการออมของครัวรือน  มีสัมมาอาชีพทีไมัไนคง 
สามารถพึไงพาตนองละดูลครอบครัวเดอยางอบอุน  ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม฿ห
สมบูรณ์   ซึไงผนพัฒนาภาคตะวันออกฉียงหนอืมีรายละอียดสรุปยอ  ดังนีๅ    
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 

  ตามพระราชบัญญัติระบียบบริหารราชการผนดิน ฒฉบับทีไ ๓ณ พธศธ ๎๑๑์ มาตรา 
๑๏นํ ละมาตรา ๑๏น๎ บัญญัติ฿หจังหวัดละกลุมจังหวัดท าผนพัฒนาจังหวัดละผนพัฒนากลุม
จังหวัด฿หสอดคลองกับนวทางการพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ละตอบสนองความตองการ
ของประชาชน฿นทองถิไน ส านักงานพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฒสศชธณ จึงเดจัดท ากรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคทีไยึดกระบวนการมี สวนรวมของทุกภาคสวนจากทุกจังหวัดทัๅง ๐ ภูมิภาค
ขึๅน  พืไอสนับสนุนจังหวัดละกลุมจังหวัด฿หสามารถ฿ชปนกรอบนวทาง฿นการจัดท าผนพัฒนา
จังหวัดละผนพัฒนากลุมจังหวัด 

ํธ นวคดิละหลักการ 

   ํธํ ยึดนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง” ฿หกิดการ
พัฒนาทีไสมดุล ปนธรรมละ มีภูมิคุมกันตอผลกระทบจากกระสการปลีไยนปลงทัๅงจากภายนอก
ละภาย฿นประทศ ควบคูกับกับนวคิด “การพัฒนาบบองค์รวม” ทีไยึด คน  ผลประยชน์ของ
ประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน ขา฿จ ขาถึง ละพัฒนา  ยึดหลักการมีสวนรวมของ
ทุกภาคภาคีการพัฒนา ละหลักธรรมาภบิาล  พืไอ฿หสังคมสมานฉันท์ละอยูยในปนสุขรวมกัน 

   ํธ๎  หลักการ มุงสรางความชืไอมยงกับผนระดับชาติตางโ นยบายรัฐบาล 
ผนการบริหารราชการผนดิน พืไอสรางอกาสทางการพัฒนา สอดคลองกับภูมิสังคมของพืๅนทีไ ดย
ก าหนดรูปบบการพัฒนาชิงพืๅนทีไของประทศละภาค รวมถึงชุมชนก าหนดบทบาทละยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาค฿หสอดคลองกับศักยภาพละอกาสของพๅืนทีไ 

๎ธ ทศิทางการพัฒนาชิงพืๅนทีไ 
   ภาย฿ตกระสลกาภิวัตน์ทีไมีการปลีไยนปลงตลอดวลา  สภาพวดลอมภายนอก
ปนปัจจัยส าคัญตอการพัฒนาประทศ  ปนผล฿หจ าปนตองตรียมการรองรับการปลีไยนปลง
ดังกลาว฿หหมาะสม การพัฒนาทีไสมดุล ดังนัๅนจงึก าหนดทิศทางการพัฒนาพืๅนทีไของประทศ ดังนีๅ 
   ๎ธํ พัฒนาพืๅนทีไ฿นภูมิภาคตางโ ของประทศ฿หชืไอมยงกับภูมิภาคอชียตะวันออก
ฉียง฿ต พืไอปนฐานการพัฒนาดานอุตสาหกรรม การกษตรละการปรรูปการกษตร ละการ
ทองทีไยวของภูมิภาค ดยฉพาะ 

    ๎ธํธํ พัฒนาพืๅนทีไชืไอมยงทางศรษฐกิจตามนวตะวันออก – ตะวันตก 
ฒEast West Economic Corridorณ ชน พืๅนทีไ ขตศรษฐกิจมสอดทสุขทัยทพิษณุลกทขอนกนท
มุกดาหาร  นวสะพานศรษฐกิจพืๅนทีไอรัญประทศทสระกวทปราจีนบุรี  พืๅนทีไศรษฐกิจระนองท
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ชุมพรทบางสะพาน  นวสะพานศรษฐกิจพังงาทกระบีไทสุราษฎร์ธานีทนครศรีธรรมราช  ละนว
สะพานศรษฐกิจสตูลทสงขลา 

    ๎ธํธ๎ พัฒนาพืๅนทีไชืไอมยงทางศรษฐกิจตามนวหนือท฿ต ฒNorth South 

Economic Corridorณ เดก นวศรษฐกิจชยีงของทชยีงรายทพิษณุลกทนครสวรรค์ทจังหวัดปริมณฑล  
นวศรษฐกิจหนองคายทอุดรธานีทขอนกนทนครราชสีมาทจังหวัดปริมณฑล  พืๅนทีไหลมฉบังท
ชลบุรทีฉะชงิทราทสระกวทบุรีรัมย์ทมุกดาหาร 

   ๎ธ๎ พัฒนาบริการพืๅนฐานของชุมชนพืไอรองรับการพัฒนาศรษฐกิจชืไอมยงระหวาง
ประทศ ดยนนพืๅนทีไชุมชนตามนวขตศรษฐกิจหนือท฿ต ละตะวันออกทตะวันตก  ดยฉพาะ
ชุมชนศรษฐกิจชายดน  
   ๎ธ๏ พัฒนาระบบลจิสติกส์ละครงขายคมนาคมขนสงพืไอสนับสนุนการพิไมขีด
ความสามารถ฿นการขงขันชิงพืๅนทีไ ชน การพัฒนาระบบรถราง  พิไมประสิทธิภาพการขนสงทางนๅ า 
ละพิไมประสิทธิภาพการชืไอมยงครงขายการคมนาคมบริวณจุดตัด ชน พิษณุลก ละขอนกน 

   ๎ธ๐ สรางความมัไนคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม พืไอรักษาสมดุล
ของระบบนิวศ฿หยัไงยืน เดก พัฒนาหลงนๅ า฿หพียงพอตอการกษตร พัฒนาสิไงวดลอมมืองละ
หลงอุตสาหกรรม ละการจัด฿หมีการจัดการ฿ชประยชน์ทีไดินอยางมปีระสิทธิภาพ 

๏ธ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกฉียงหนือ 

 ๏ธํ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  ฒํณ พิไมศักยภาพการขงขันดานศรษฐกิจ ดยการยกมาตรฐานละประสิทธิภาพ
การผลิตการกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการดานอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการ
ละการทองทีไยว  การตัๅงองค์กรรวมภาครัฐละอกชนระดับพืๅนทีไพืไอสงสริมอ านวยความสะดวก
ดานการคาการลงทุน ละสงสริมความรวมมือทางศรษฐกิจกับประทศพืไอนบาน 

  ฒ๎ณ สรางคน฿หมคีุณภาพ พืไอพัฒนาคน฿หมีสุขภาวะดทีัๅงรางกาย จิต฿จละสติปัญญา  
รอบรู  ทาทันการปลีไยนปลง  สามารถด ารงชีพเดอยางมีคุณภาพ 

  ฒ๏ณ สรางสังคมละศรษฐกิจฐานราก฿หขมขใง พืไอสรางความมัไนคงดานอาหาร  
กเขปัญหาความยากจน หนีๅสิน ละการออมของครัวรือน  มีสัมมาอาชีพทีไมัไนคง สามารถพึไงพา
ตนองละดูลครอบครัวเดอยางอบอุน 

  ฒ๐ณ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม฿หสมบูรณ์ ดยรงอนุรักษ์ละฟนฟู
พืๅนทีไปาเม฿หเด ํ๑ธ๕ ลานเร หรือรอยละ ๎๑ ของพๅืนทีไภาค  ปองกันการรุกพืๅนทีไชุมนๅ า พัฒนาหลง
นๅ าละระบบชลประทาน ฟนฟูดิน ยับยัๅงการพรกระจายดินคใม ละพิไมประสิทธิภาพการจัดการดย
สงสริมท ากษตรอินทรีย์ 
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 ๏ธ๎ ทศิทางการพัฒนากลุมจังหวัดละจังหวัด 

  ฒํณ กลุมภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบน ํ ประกอบดวยอุดรธานี  หนองคาย  
หนองบัวล าภู ละลยณ นนการฟนฟูระบบนิวศน์พืไอรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับครงสรางการ
ผลติดานการกษตรการสงสริมการคา การลงทุนละการทองทีไยวชืไอมยงกับประทศพืไอนบาน 

  ฒ๎ณ กลุมภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบน ๎ ประกอบดวย สกลนคร  นครพนม  ละ
มุกดาหาร นน฿หความส าคัญกับความรวมมือทางศรษฐกิจกับประทศพืไอนบาน  พิไมประสิทธิภาพ
การผลิตสนิคาการกษตร สงสริมพๅืนทีไชลประทาน  การท าปศุสัตว์ดยฉพาะคนืๅอ 

  ฒ๏ณ กลุมภาคตะวันออกฉียงหนือตอนกลาง ประกอบดวย ขอนกน  กาฬสินธุ์  
มหาสารคาม ละรอยอใด  นนการพัฒนาครงสรางพๅืนฐานของมอืงรองรับการปนศูนย์กลางการคา
บริการ ละการลงทุนของภาค การ฿ชประยชน์พืๅนทีไชลประทาน฿หกิดประยชน์สูงสุด  การท า
การกษตรกาวหนา  การตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดทน ฒEthanolณ ควบคูกับการพิไม
ประสิทธิภาพการผลิต 

  ฒ๐ณ กลุมภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ํ ประกอบดวย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  
บุรีรัมย์  สุรินทร์  มุงนนการพัฒนาระบบชลประทาน฿หตใมศักยภาพ  การตรียมการรองรับ
อุตสาหกรรมพลังงานทดทน ฒEthanolณ พัฒนาการทองทีไยวทัๅงการทองทีไยวชิงนิวศน์ละอารย
ธรรมขอมดวยการสรางคุณคาพิไม ละพัฒนาสนทาง 
  ฒ๑ณ  กลุมภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ ประกอบดวย อุบลราชธานี ศรีสะกษ 
ยสธร ละอ านาจจริญ  มุงนนการพัฒนาหลงนๅ า ละระบบบริหารจัดการพืไอกเขปัญหานๅ าทวม
ละขาดคลนนๅ า  การสรางงานละรายเดจากการทองทีไยว฿หมากขึๅน 

 ๏ธ๏ ครงการทีไส าคัญ ฒFlagship Projectณ 
ครงการผลติขาวหอมมะลิอนิทรีย์฿นทุงกุลารองเหพืไอการสงออก 

ครงการพัฒนามอืงมุกดาหารปนประตูสูอนิดจีน 

ครงการพัฒนาสนทางทองทีไยวอารยธรรมขอม 

ครงการจัดการผลิตอทานอล฿นภาคอสีาน 

ครงการยกมาตรฐานการรียนการสอนดวยระบบศกึษาทางเกล 

ครงการกษตรยัไงยืนพืไอชุมชนขมขใง 

ครงการฟนฟูลุมนๅ าชตีอนบนละลุมนๅ ามูลตอนบนบบบูรณาการพืไอการผลิตทีไยัไงยืน 
  ผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ํ 
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 การจัดท าผนพัฒนาทองถิไนสีไปของทศบาลมีความสัมพันธ์กับผนพัฒนากลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ํ พืไอพัฒนากษตรอุตสาหกรรม พลังงานทดทน พัฒนาหลง
ทองทีไยวชิงนิวศ อารยธรรมละเหม  ดยมีรายละอียดดังนีๅ  

ผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ํ 

 ฒนครราชสีมา ชัยภูม ิบุรีรัมย์  สุรินทร์ณ  ระยะ ๐ ป  พธศธ ๎๑๑๔ – ๎๑๒ํ ฒฉบับทบทวนณ 
เดจัดท าขึๅนบนพืๅนฐานการมีสวนรวมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน  ทัๅงภาคราชการ  องค์กร
ปกครองสวนทองถิไน  องค์กรภาคอกชน  ละภาคประชาชน  สังคมทัๅง  ๐ จังหวัด  ทุกขัๅนตอน  ตัๅงต
การรวบรวมละจัดท าขอมูลการประมินศักยภาพของกลุมจังหวัด การก าหนดต าหนงทาง
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์  ปาประสงค์รวม กลยุทธ์ ตัวชีๅวัด ผนงานละครงการจากการท างานรวมกัน
ของทุกภาคสวน กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ํ  จึงเดก าหนดต าหนงทาง
ยุทธศาสตรข์องกลุมจังหวัด฿นอนาคต  คอื                 

ํ) ปนศูนย์กลางกษตรอุตสาหกรรม ละพลังงานทดทนทีไส าคัญของภาค          
ตะวันออกฉียงหนอื 

๎ณ  ปนหลงทองทีไยวชงินิวศ อารยธรรมละเหม 

๏ณ  ปนศูนย์กลางความชืไอมยงระบบ Logistic กระจายสินคา฿นภูมิภาคละการคาขาย  
      ชายดน 

๐ณ  ปนหลงทรัพยากรธรรมชาติทีไสมบูรณ์ของภาคตะวันออกฉียงหนอืละเดปรับปลีไยน  
     วิสัยทัศน ์“หลงผลิตสินคากษตรละอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางผลิตภัณฑเ์หม ละการ  
     ทองทีไยวอารยธรรมของ” ปน “ศูนย์กลางกษตรอุตสาหกรรม ทอมทีไยวอารยธรรม   
    Logistic ละ การคาชายดน ชืไอมยงกลุมอาซียน”ปาประสงค์รวม 

ํ. พืไอยกระดับกษตรอุตสาหกรรมปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลสูครัวลก 

  ๎ธ พืไอพิไมศักยภาพทางศรษฐกิจ ดานการทองทีไยวอารยธรรม ละเหม ชืไอมยง
กลุมประทศอาซียน 

  ๏ธ พืไอพัฒนา฿หปนศูนย์กลางความชืไอมยงระบบ Logistic ละการกระจายสินคา฿น
ภูมภิาคละประทศอาซียน 

ยุทธศาสตร์  : ประกอบดวย ๐ ยุทธศาสตร๏์์ประดในหลัก ๓๕ นวทางการด านินการ คือ     

ยุทธศาสตร์ทีไ  ํ  : การพิไมขดีความสามารถ฿นการขงขันของประทศ พืไอหลุดพนจากประทศ  
                           รายเดปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบดวย ๕ ประดในหลัก   
                           ๏๏ นวทางการด านินการ    

ยุทธศาสตร์ทีไ  ๎  : การลดความหลืไอมลๅ า (Inclusive Growth) ประกอบดวย ๔ ประดในหลัก ๎์   
                           นวทางการด านินการ    
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ยุทธศาสตร์ทีไ  ๏ : การติบตทีไปนมติรตอสิไงวดลอม (Green Growth) ประกอบดวย  ๑ ประดใน  
                          หลัก  ํํ  นวทางการด านินการ   

ยุทธศาสตร์ทีไ   ๐   :การสรางความสมดุลละปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process)   
                            ประกอบดวย  ๔ ประดในหลัก  ํ๑ นวทางการด านินการ 

ยุทธศาสตร์ทีไ  ํ  : การพิไมขดีความสามารถ฿นการขงขันของประทศ  พืไอหลุดพนจากประทศ  
                           รายเดปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบดวย ๕ ประดในหลัก   
                          ๏๏ นวทางการด านินการ  
 

ประดในหลัก นวทางการด านินการ 

ํธ ดานกษตร      
ํธํ  ผนทีไการ฿ชทีไดนิ (Zoning)  พืไอผลิตสินคากษตร   
ํธ๎  การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตัๅงตตนนๅ าถึงปลายนๅ า 

๎ธดานอุตสาหกรรม    

๎ธํ  ผนทีไการ฿ชทีไดนิ (Zoning)  พืไออุตสาหกรรม   
๎ธ๎  ก าหนดละสงสริมอุตสาหกรรม฿นอนาคต (Bio - plastic, etc.)   

๎ธ๏  การพิไมขดีความสามารถ฿ห SME ละ OTOP สูสากล   
๎ธ๐  การนาทุนทางวัฒนธรรมละภูมิปัญญาเทยมาพิไมมูลคา 

๏ธ การทองทีไยวละ บริการ      

๏ธํ  ผนทีไการจัดกลุมมอืงทองทีไยว   
๏ธ๎  พิไมขดีความสามารถทางการทองทีไยวขาสูรายเด  ๎  ลานบาทตอ
ป   
๏ธ๏  เทยปนศูนย์กลาง medical Tourism ของภูมภิาค  

๐ธ ครงสรางพืๅนฐาน    

๐ธํ  การพัฒนาระบบลจิสติกส์ละครงสรางพืๅนฐาน   
๐ธ๎  การลงทุนการ฿หบริการละ฿ชประยชน ์ICT  

๐ธ๏  การลงทุนครงสรางพืๅนฐานดานการคมนาคมชืไอมยง฿นภูมิภาคอาซียน 

๑ธ พลังงาน      

๑ธํ  นยบายการปรับครงสรางการ฿ชละราคาพลังงานทีไหมาะสม   
๑ธ๎  การลงทุนพืไอความมัไนคงของพลังงานละพลังงานทดทน   
๑ธ๏  การชืไอมยงหลงพลังงานละผลิตพลังงานทางลือก฿นอาซียน 

๒ธ การชืไอมยงศรษฐกิจ  
    ฿นภูมภิาค     

๒ธํ  การสริมสรางความสามารถ฿นการขงขันของสินคา  บริการ ละ
การ  
       ลงทุนพืไอชืไอมยงอกาสจากอาซียน   
๒ธ๎  กเข กฎหมาย กฎระบียบ รองรับประชาคมอาซียน   
๒ธ๏  ขับคลืไอนการชืไอมยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย ละ Eastern 

seaboard   

๒ธ๐  สริมสรางความสัมพันธ์ละความรวมมือทางศรษฐกจิกับประทศพืไอน
บาน 

๓ธ  การพัฒนาขีดความ สามารถ   
      ฿นการขงขัน        

๓ธํ  การปรับปรุงขีดความสามารถ฿นการขงขัน (ํ์์ ดัชนชีีๅวัด)    

๓ธ๎  การพัฒนาการสราง Brand ประทศเทย ปน Modern Thailand 
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๔ธ  การวจิัยละพัฒนา    

 

๔ธํ  ขับคลืไอนคา฿ชจายดาน R & D ปนรอยละ  ํ ของ GDP  

๔ธ๎  Talent Mobility การ฿ชประยชนจ์ากก าลังคนดาน S & T  

๔ธ๏  การ฿ชประยชน ์Regional Science Parks  

๔ธ๐  การขับคลืไอนขอริริไมกระบีไตามกรอบความรวมมอือาซียน  

๕ธ  การพัฒนาพืๅนทีไละ มอืงพืไอ  
     ชืไอมยงอกาส จากอาซียน  

๕ธํ  การพัฒนามอืงหลวง  
๕ธ๎  การพัฒนามอืงกษตร  

๕ธ๏  การพัฒนามอืงอุตสาหกรรม  

๕ธ๐  การพัฒนามอืงทองทีไยว  

๕ธ๑  การพัฒนามอืงบริการสุขภาพ  

๕ธ๒  การพัฒนามอืงบริการศึกษานานาชาต ิ 

๕ธ๓  การพัฒนามอืงชายดนพืไอการคาการลงทน  

๕ธ๔  ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนามืองทีไศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ทีไ  ๎  :  การลดความหลืไอมลๅ า (Inclusive Growth) ประกอบดวย ๔ ประดในหลัก ๎์ นวทางการ 

                           ด านนิการ    

ประดในหลัก นวทางการด านินการ 

ํ์. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา     ํ์ธํ  ปฏรูิปการศึกษา (ครู หลักสูตรทคนลยกีารดูลดใกกอนละการ
฿ช  
          ICT ฿นระบบการศึกษา ชน ทใบลใตละอินตอร์นใตเรสาย  ปน
ตนณ  
ํ์ธ๎  พัฒนาภาคการศึกษารองรับการขาสูประชาคมอาซียน  

ํํธ  การยกระดับคุณภาพ ชีวิต
ละมาตรฐานบริการ สาธารณสุข     

ํํธํ  การจัดระบบบริการ  ก าลังพล ละงบประมาณ 

ํํธ๎  การพฒันาระบบคุมครองผูบริภคพรอมขาสูประชาคมอาซียน 

ํํธ๏  สรางละพัฒนาความรวมมอืระหวางเทยกับประทศสมาชกิ
อาซียน 

          ฿นการพัฒนาคุณภาพชีวติ  

ํ๎ธ การจัดสวัสดกิารสังคม ละ
การดูลผูสูงอาย ุดใก สตรี ละ
ผูดอยอกาส  

ํ๎ธํ  การพัฒนาระบบสวัสดกิาร ละพิไมศักยภาพละอกาส ความทา  
         ทียมคุณภาพชีวิต  

ํ๎ธ๎  กองทุนสตรี  

ํ๏ธ  การสรางอกาสละ รายเด
กวสิาหกิจขนาด กลางละขนาด
ยอม (SMEs) ละศรษฐกิจชุมชน    

ํ๏ธํ  กองทุนตัๅงตัวเด  
ํ๏ธ๎  กองทุนหมูบาน  

ํ๏ธ๏  ครงการ sml  

ํ๏ธ๐  ครงการรับจ าน าสินคากษตร  

ํ๐.  รงงาน  

  

ํ๐ธํ  การพัฒนาทักษะพืไอพิไมคุณภาพรงงาน ฿หสอดคลองกับความ  
          ตองการละพัฒนาทักษะผูประกอบการ  
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ํ๐ธ๎  การจัดการรงงานตางดาว  

ํ๐ธ๏  การพัฒนาระบบการคุมครองรงงาน฿นระบบละนอกระบบตาม 

          กฎหมายอยางทัไวถึงพรอมขาสูประชาคมอาซียน 

ํ๑.  ระบบยุติธรรม พืไอลดความหลืไอม
ลๅ า   

ํ๑ธํ การขาถึงระบบยุติธรรมของประชาชน 

ํ๒.  การตอตาน การคอร์รัปชัไน   

       สรางธรรมาภิบาลละความ
ปรง฿ส  

ํ๒ธํ  การรณรงค์ละสรางนวรวม฿นสังคม  

ํ๒ธ๎ การสริมสรางธรรมาภบิาลรองรับประชาคมอาซียน    

ํ๓.  การสรางองค์ความรู รืไอง 

        อาซียน  

ํ๓ธํ  ภาคประชาชน  

ํ๓ธ๎  ภาครงงานละผูประกอบการ  

ํ๓ธ๏  บุคลากรภาครัฐ  
 

ยุทธศาสตร์ทีไ  ๏  :  การตบิตทีไปนมติรตอสิไงวดลอม (Green Growth) ประกอบดวย  ๑ ประดในหลัก  ํํ     
                           นวทางการด านนิการ   
 

ประดในหลัก นวทางการด านินการ 

ํ๔ธ  การพัฒนามือง  
        อตุสาหกรรมชิงนิวศ  

        พืไอความยัไงยืน     

ํ๔ธํ  พัฒนาตัวอยางมืองอุตสาหกรรมชงินิวศ  ํ์ หง พืไอความ
ยัไงยืน  

ํ๕.  การลดการปลอยกาซ รือน 

       กระจก (GHG)        

ํ๕ธํ  การประหยัดพลังงาน  

ํ๕ธ๎  การปรับกฎระบียบ (ชน green building code)  

ํ๕ธ๏  สงสริมการด านนิงาน CSR พืไอลดการปลอยกาซรือนกระจก  

๎์.  นยบายการคลัง พืไอ  
       สิไงวดลอม     

๎์ธํ  ระบบภาษีสิไงวดลอม  

๎์ธ๎ การจัดซืๅอจัดจางสีขียว฿นภาครัฐ  
 

 

ประดในหลัก นวทางการด านินการ 

๎ํ.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
       ละ การบรหิารจัดการนๅ า  

๎ํธํ  การปลูกปา  

๎ํธ๎  การลงทุนดานการบริหารจัดการนๅ า  

๎ํธ๏  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละ  
          สิไงวดลอมอาซียน 

๎๎.  การปลีไยนปลง สภาวะ 

       ภูมิอากาศ    

๎๎ธํ  การปองกันผลกระทบละปรับตัว (mitigation and adaptation)  

๎๎ธ๎  การปองกันละบรรทาภัยพิบัตธิรรมชาติ 

 

ยุทธศาสตร์ทีไ  ๐  :  การสรางความสมดุลละปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) ประกอบดวย  ๔        
                           ประดในหลัก  ํ๑ นวทางการด านนิการ 

 

ประดในหลัก นวทางการด านินการ 
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๎๏.  กรอบนวทางละการ
ปฏรูิป 

        กฎหมาย  

๎๏ธํ  ปรับกรอบนวทางระบบกฎหมายของประทศ  
๎๏ธ๎  พิไมประสิทธิภาพบุคลากรละองคก์ร  

๎๏ธ๏  ปรับปรุงระบียบ ขอกฎหมายทีไปนขอจ ากัดตอการพัฒนาประทศ 

๎๐.  การปรับครงสราง  
       ระบบราชการ    

๎๐ธํ  พิไมประสิทธิภาพองคก์รภาครัฐละพัฒนารูปบบการท างานของ ภาครัฐ        
         ดวยการสรางความพรอม฿นการบรหิารการจัดการบบบูรณาการ  ดยมี 
         ประชาชนปนศูนยก์ลาง  
๎๐ธ๎  ปองกันละปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัไน  

๎๐ธ๏  พิไมประสิทธิภาพการ฿หบริการประชาชนดวยระบบ e - service 

๎๑.  การพัฒนาก าลงัคน ภาครัฐ      ๎ ๑ธํ  บริหารก าลังคน฿หสอดคลองกับบทบาทภารกิจทีไมี฿นปัจจุบัน   
          ตรียมพรอมส าหรับอนาคต  

๎๑ธ๎  พัฒนาทักษะละศักยภาพของก าลังคนภาครัฐ ละตรียมความ 

          พรอมบุคลากรภาครัฐสูประชาคมอาซียน 

๎๒.  การปรับครงสรางภาษี ๎๒ธํ  ปรับครงสรางภาษีทัๅงระบบ฿หสนับสนุนการกระจายรายเดพิไมขดี  
          ความสามารถ฿นการขงขัน 

๎๓.  การจัดสรรงบประมาณ  ๎๓ธํ  พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณ฿หสามารถสนบัสนุนการ 

          ปฏบัิตงิานตามนยบายรัฐบาล 

๎๔ธ  การพัฒนาสินทรัพย์ราชการ
ทีไเมเด฿ชงาน฿หกิดประยชน์
สูงสุด     

๎๔ธํ  ส ารวจสินทรัพย์ราชการทีไเมเด฿ชงาน  

๎๔ธ๎  บริหารจัดการสินทรัพย์ราชการทีไเมเด฿ชงาน฿หกิดประยชนส์ูงสุด  

๎๕.  การกเขปัญหา ความมัไนคง    
       จังหวัดชายดน ภาค฿ต ละ 

       สริมสราง ความมัไนคง฿น 

       อาซียน  

๎๕ธํ  ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบละสงสริมการพัฒนา฿น
พๅืน   
          ๏  จังหวัด  ชายดนภาค฿ต  ภาย฿ตกรอบนยบายความมัไนคง 

           หงชาติ ๎๑๑๑ – ๎๑๑๕ 

๎๕ธ๎  การสริมสรางความมัไนคงของประชาคมอาซียน  

๏์ธ  การปฏรูิปการมอืง       ๏์ธํ  กระจายอ านาจ฿หกองค์กรปกครองสวนทองถิไน (อปท.)   

ํธ๏  THAILAND  ๐ธ์ 

  รัฐบาล  พลธอธประยุทธ์ จันทร์อชา  มุงมัไน฿นการน า “มดลประทศเทย ๐ธ์” หรือ  
“เทยลนด์ ๐ธ์” มา฿ช พืไอผลักดันประทศ฿หหลุดพนกับดัก ๏ กับดักทีไก าลังผชิญ ทัๅง ํณ กับดัก
ประทศรายเดปานกลาง ฒMiddle Income Trap) ๎ณ กับดักความหลืไอมลๅ า ฒInequality Trap) ๏ณ กับดัก
ความเมสมดุลของการพัฒนา ฒImbalance Trap)  ปาหมายพืไอน าประทศมุงสูความมัไนคง มัไงคัไง ละ
ยัไงยืน อยางปนรูปธรรม ผานมดลนีๅ 
  กอนหนาทีไจะมีการพัฒนาประทศเทย ๐ธ์ นัๅน เทยริไมกาวสูมดลเทยลนด์ ํธ์ 
หลังจากริไมตนพัฒนาภาคกษตรกรรม ลวจึงคอยปรับมาสูเทยลนด์ ๎ธ์ การลงทุนอุตสาหกรรม 

บาทีไมุงนนรงงานราคาตไ า ชน สิไงทอ อาหาร ละมาสู เทยลนด์ ๏ธ์ มุงนนการสงสริมการลงทุน
฿นอุตสาหกรรมหนัก ซึไงการพัฒนาของประทศเทย฿น ๏ ชวงรกนัๅน เทยมีการอัตราการขยายตัวทาง
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ศรษฐกิจสูงสุดฉลีไยถึง ๓% ตอป ตมาถึงจุดหนึไงหลังป ๎๑๐์ อัตราการขยายตัวทางศรษฐกิจ
ลดลงมาปน ๏ท๐% ตอป 
  หตุผลส าคัญพราะเทยเมคยปรับครงสรางศรษฐกิจอยางจริงจังมากอน ละเม
คยมีการพัฒนาทคนลยีของตัวอง รงงานเมเดมีทักษะจนกลายปนปัญหาความหลืไอมลๅ าของ
อกาส ซึไง฿นชวงนีๅรัฐบาลตองการกาวกระดดขามหุบหว ซึไงตอง฿ชความกลาหาญทางการมอืง ละ
ตอง฿ชพลังทีไรียกกวาพลังประชารัฐ฿นการขับคลืไอนเทยลนด์ ๐ธ์ 

  ๏ กลเกขับคลืไอนประทศเทย ๐ธ์  กลเกขับคลืไอน ฒEngines of Growth) ชุด฿หม 
ประกอบดวย 

  ํ) Productive Growth Engine ซึไงปาหมายส าคัญพืไอปรับปลีไยนประทศเทยสู
ประทศทีไมีรายเดสูง ฒ High Income Country) ทีไขับคลืไอนดวยนวัตกรรม ปัญญา ทคนลยี ละ 
ความคิดสรางสรรค ์

   กลเกดังกลาว ประกอบเปดวย การสรางครือขายความรวมมือ฿นรูปบบประชารัฐ 
การบริหารจัดการสมัย฿หม ละการสรางคลัสตอร์ทางดานทคนลยี การพัฒนาขีดความสามารถ
ดานการวิจัยละพัฒนา การพัฒนามดลธุรกิจทีไขับคลืไอนดวยนวัตกรรม กิจการรวมทุนรัฐละ
อกชน฿นครงการขนาด฿หญ รวมถึงการบมพาะธุรกิจดานทคนลยี ปนตน ซึไงถือปนการตอบ
จทย์ความพยายาม฿นการกาวขามกับดักประทศรายเดปานกลางทีไเทยก าลังผชิญอยู 
  ๎) Inclusive Growth Engine พืไอ฿หประชาชนเดรับประยชน์ละปนการกระจาย
รายเด อกาส ละความมัไงคัไงทีไกิดขๅึน 

  ดยกลเกนีๅ ประกอบดวย การสรางคลัสตอร์ศรษฐกิจระดับกลุมจังหวัด  การพัฒนา
ศรษฐกิจระดับฐานราก฿นชุมชน การสงสริมวิสาหกิจพืไอสังคม พืไอตอบจทย์ประดในปัญหาละ
ความทาทายทางสังคม฿นมิติตางโ การสรางสภาพวดลอมทีไอืๅออ านวยตอการท าธุรกิจ การสงสริม
ละสนับสนุน฿หวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมขมขใงละสามารถขงขันเด฿นวทีลก การสราง
งาน฿หมโ พืไอรองรับการปลีไยนปลง฿นอนาคต การยกระดับขีดความสามารถ การสริมสรางทักษะ
ละการติมตใมศักยภาพของประชาชน฿หทันกับพลวัตการปลีไยนปลงจากภายนอก ละการจาย
ภาษี฿หกผูทีไมีรายเดตไ ากวากณฑ์ทีไก าหนดบบมีงืไอนเข ฒNegative Income Tax) พืไอกเขกับดัก
ความหลืไอมลๅ าทีไกิดขึๅน฿นปัจจุบัน 

  ๏) Green Growth Engine การสรางความมัไงคัไงของเทย฿นอนาคต จะตองค านึงถึงการ
พัฒนาละ฿ชทคนลยีทีไปนมิตรตอสิไงวดลอม พืไอตอบจทย์การหลุดออกจากกับดักความเม
สมดุลของการพัฒนาระหวางคนกับสภาพวดลอม 

  ดยกลเกนีๅประกอบดวย  การมุงนนการ฿ชพลังงานทดทน การปรับนวคิดจากดิม
ทีไค านึงถึงความเดปรียบรืไองตนทุน ฒCost Advantage) ปนหลัก มาสูการค านึงถึงประยชน์ทีไเดจาก
การลดความสูญสียทีไกิดขึๅนทัๅงระบบ ฒLost Advantage) หัว฿จส าคัญอยูทีไการพัฒนากระบวนการผลิต
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฿หสงผลกระทบตอสิไงวดลอมนอยทีไสุด อันจะกิดประยชน์กับประทศละประชาคมลกดวย฿นวลา
ดียวกัน 

  ทัๅง ๏ กลเกขับคลืไอน “ประทศเทย ๐ธ์″ ถือปนการปฏิรูปประทศเทยเปสูความมัไง
คัไงอยางมัไนคงละยัไงยืน พืไอ฿หหลุดพนจากกับดักประทศทีไมรีายเดปานกลาง ซึไงถือปนปลีไยนมดล
ศรษฐกิจจากการพึไงพาการลงทุนตางประทศ มีการลงทุนการวิจัยละพัฒนาตัวองนอยมากดย
มุงนนการพัฒนาการศึกษาคน สรางการวิจัยละพัฒนา ครงสรางศรษฐกิจ ฿หเทยสามารถอยูเด฿น
ศตวรรษทีไ ๎ํ  ซึไงรัฐบาลตองกลาพอทีไจะถอดกับดักจากการดึงงินลงทุนตางประทศ อาทคนลยี
ของตางชาติมา ละตองยืนอยูบนขาตัวอง฿นระดับหนึไง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขตจังหวัด 

ประดในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
ประดในยุทธศาสตรท์ีไ  ํ  พัฒนาขดีความสามารถ฿นการผลิต  การจัดการสินคาละบริการ 

                                 สรางมูลคาพิไมอยางมี 
ประดในยุทธศาสตรท์ีไ  ๎  พัฒนาการทองทีไยว฿หมีคุณภาพเดมาตรฐาน   

 

ประดในยุทธศาสตรท์ีไ    ๏  บรหิารการทัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอมบบมีสวนรวมอยางยัไงยนื 

ประดในยุทธศาสตรท์ีไ    ๐  พัฒนาสังคมละคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 

ประดในยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 ประดในยุทธศาสตรท์ีไ ํ การพัฒนาคนละสังคมทีไมคีุณภาพ 

 ยุทธศาสตรท์ีไ  ๎  การพัฒนาคุณภาพชวีิตละความปนอยูของประชาชน฿หขมขใงละยัไงยืน 

  ยุทธศาสตรท์ีไ  ๏  การพัฒนาศักยภาพละขีดความสามารถดานการกษตร 

  ยุทธศาสตรท์ีไ  ๐  การพัฒนาศักยภาพการทองทีไยว 

  ยุทธศาสตรท์ีไ  ๑  การสงสริมการอนุรักษ์ละ฿ชพลังงานอยางมคีุณคา  

  ยุทธศาสตรท์ีไ  ๒  การพัฒนาครงการสรางพืๅนฐานพืไอรองรับการปนศูนย์กลางการตลาด  
                                 ละการชืไอมยงสูประทศ฿นสังคมอาซียน  

  ยุทธศาสตรท์ีไ  ๓  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอมบบมสีวนรวมละยัไงยนื 

  ยุทธศาสตรท์ีไ  ๔  การบริหารจัดการบานมืองทีได ี มีประสิทธิภาพ 

ํ.๐  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิไน฿นขตจังหวัด 

  ยุทธศาสตรท์ีไ  ํ  การพัฒนาคนละสังคมทีไมีคุณภาพ 

  ยุทธศาสตรท์ีไ  ๎  การพัฒนาคุณภาพชวีติละความปนอยูของประชาชน฿หขมขใงละยัไงยนื 

  ยุทธศาสตรท์ีไ  ๏  การพัฒนาศักยภาพละขีดความสามารถดานการกษตร 

  ยุทธศาสตรท์ีไ   ๐  การพัฒนาศักยภาพดานการทองทีไยว 
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  ยุทธศาสตรท์ีไ   ๑  การสงสริมการอนุรักษ์ละ฿ชพลังงานอยางมคีุณคา 

  ยุทธศาสตรท์ีไ   ๒  การพัฒนาครงสรางพๅืนฐานพืไอรองรับการปนศูนย์กลางทาง 

                                  การตลาดละชืไอมยงสูประทศ฿นประชาคมอาซียน 

  ยุทธศาสตรท์ีไ   ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอมบบมีสวน     
                                  รวมละยัไงยืน 

  ยุทธศาสตรท์ีไ   ๔  การบริหารจัดการบานมืองทีได ี มีประสิทธิภาพ 

๎.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทองถิไน 

  ๎.ํ  วิสัยทัศน์ 
   “ประชาชนมคีุณภาพชีวติทีไดี  สภาพวดลอมนาอยู  มุงสูการบริหารจัดการทีไดี” 
  ๎.๎  ยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตรท์ีไ  ํ  การพัฒนาคนละสังคม 

   ยุทธศาสตรท์ีไ  ๎  การพัฒนาดานศรษฐกิจ 

   ยุทธศาสตรท์ีไ  ๏  พัฒนาดานครงสรางพๅืนฐาน 

   ยุทธศาสตรท์ีไ  ๐  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม 

   ยุทธศาสตรท์ีไ  ๑  การบริหารกิจการบานมืองทีไดีละมีประสิทธิภาพ 

 ๎.๏  ปาประสงค์ 

ํณ  ประชาชนมคีุณภาพชีวิตทีไดี 
๎ณ  ประชาชนมีศักยภาพมีรายเดพียงพอสามารถพึไงตนองเด 
๏ณ  การเดรับบริการดานครงสรางพๅืนฐาน฿หมคีวามสะดวกละรวดรใว 

๐ณ  มลภาวะละสิไงวดลอมเมปนพิษท า฿หชุมชนนาอยูอยางสงบสุข 

๑ณ  การบริหารจัดการภาครัฐทีไดีละมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

  ๎.๐  ตัวชีๅวัด 

 ยุทธศาสตร์ทีไ  ํ  การพัฒนาคนละสังคม 

  ํ. รอยละของประชาชนทีไเดรับการพัฒนาดานสาธารณสุข 

  ๎ธ รอยละของจ านวนดใก ยาวชน  ละประชาชน  ทีไขารับการศกึษา 

๏ธ จ านวนครัๅง฿นการจัดกิจกรรมทางศาสนา  อนุรักษ์ฟนฟูศิลปวัฒนธรรมประพณีภูมิ  
    ปัญญาทองถิไน 

  ๐ธ จ านวนครัๅง฿นการจัดกิจกรรมสงสรมิความขมขใงของชุมชน 

  ๑ธ จ านวนครัๅง฿นการจัดกิจกรรมดานกีฬานันทนาการ 

  ๒ธ รอยละของจ านวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลรือน฿นกิจกรรมปองกัน 

               ละบรรทาสาธารณภัย 
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  ๓ธ จ านวนครัๅง฿นการสนับสนุนกิจกรรมปองกันละกเขปัญหายาสพติด 

  ๔ธ รอยละของผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูปวยอดส์ทีไเดรับการสงคราะห์บีๅยยังชีพ 

  ยุทธศาสตร์ทีไ  ๎  การพัฒนาดานศรษฐกิจ 

ํ. รอยละของครัวรือนมีรายเดพอพียง 

  ยุทธศาสตร์ทีไ  ๏  พัฒนาดานครงสรางพืๅนฐาน 

ํ. จ านวนครัวรือนเดรับบรกิารดานสาธารณูปภค  สาธารณูปการ  อยางทัไวถงึ 

  ยุทธศาสตร์ทีไ  ๐  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม 

                                   จ านวนทีไพิไมขึๅนของกิจกรรมการสงสริม  อนุรักษ์  ฟนฟู 
                                   ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม 

  ยุทธศาสตร์ทีไ  ๑  การบริหารกิจการบานมืองทีไดีละมีประสิทธิภาพ 

   ํ.  จ านวนประชาชนทีไขามารับบริการ 

 

   ๎.๑  คาปาหมาย 

 

   ๎.๒  กลยุทธ์ 
๎ธ๓ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
   ต าบลกวางจน มีจุดดนละจุดขใง คือ  มีการกษตรทีไปนฐานหลักทีไสามารถ
รองรับวิกฤตศรษฐกิจเด ปนหลงผลติอาหารทีไส าคัญ  ละมีภูมิประทศละอากาศรวมทัๅงสภาวะ
วดลอมทีไหมาะกการท าการกษตร  ฉะนัๅน ดวยสภาพพืๅนทีไของต าบลกวางจน  ทีไมคีวามอุดม
สมบูรณ์ ทัๅงทรัพยากรธรรมชาติละปัจจัยทีไอๅือตางโ จึงหมาะกการท าการกษตร จึงก าหนดจุดยีน
ทางยุทธศาสตร์ ฒPositioningณ ของต าบลกวางจน 

พิไมขดีความสามารถทางการกษตรทัๅงขาว  ออย   
พืไอป็นสินคาศรษฐกิจภาย฿นต าบล  น าสงสูจังหวัด ละตางจังหวัดทัไวประทศ 

๎ธ๔  ความชืไอมยงของยุทธศาสตร์฿นภาพรวม 

    ผนพัฒนามีหลายระดับ ทัๅงระดับชุมชน หมูบาน ต าบล อ าภอ ละจังหวัด ลวนตอง
มีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ผนบริหารราชการผนดิน 
นยบายของรัฐบาลตลอดจนผนพัฒนาระดับภาค ละนยบายของสวนราชการ ฯลฯ ละยังตอง
สอดคลองกับปัญหาความตองการของทองถิไน นอกจากนีๅผนพัฒนาตละระดับกใยังมีองค์กรทีไ
รับผิดชอบทีไตกตางกันเป฿นการสงสริมสนับสนุนการจัดท าผนพัฒนาหมูบานนชุมชน อยางเรกใตาม 
พืไอ฿หการบูรณาการผนพัฒนาทองถิไนมีความสอดคลองชืไอมยงปนกระบวนการ฿นภาพรวมของ
ประทศ  ดยการบูรณาการผนพัฒนาทองถิไนชืไอมยงสูผนพัฒนาระดับชาติ มืไอพิจารณาความ
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ชืไอมยงของระบบผนจากระดับชาติ สูระดับหนวยงานละระดับพืๅนทีไ พบวาผนพัฒนาระดับทองถิไน 
ปนกลเกส าคัญ฿นการถายทอดยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับพืๅนทีไสูระดับประทศ ดยน าความ
ตองการของทุกภาคสวนมา฿ชปนขอมูลพืๅนฐาน฿นการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาตัๅงตระดับพืๅนทีไ 
ระดับอ าภอ ระดับจังหวัด จนถึงระดับชาติ อีกทัๅงผนพัฒนาทองถิไนยังปนภาพสะทอนท า฿หหใน
ตัวตนละศักยภาพของตละทองถิไนชัดจนมากขึๅน ดย฿ชผนพัฒนาอ าภอปนกลเก฿นการชืไอม 

ประสานละสนับสนุนการจัดท าผนพัฒนาจังหวัด ทีไจะน าปัญหาความตองการของประชาชนเปสู
รัฐบาล ดังปรากฏตามผนภาพตอเปนีๅ  จะหในเดวา กลเกการชืไอมยง฿นการบูรณาการผนดังกลาว 
ปนการชืไอมยงผนพัฒนาหมูบานนชุมชน ปนผนพัฒนาทองถิไน พืไอสง฿หอ าภอน าเปบูรณาการ
ปนผนพัฒนาอ าภอ ละสงตอพืไอบูรณาการปนผนพัฒนาจังหวัดนกลุมจังหวัด ละสงตอพืไอ
บูรณาการปนผนพัฒนาระดับประทศตอเป 

  ๏.  การวิคราะห์พืไอพัฒนาทองถิไน 

   ๏.ํ  การวิคราะหก์รอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทองถิไน  ฒ฿ช
การวิคราะห ์ SWOT  AnalysisนDemand  Analysis) Global  ละ  Trend  ปัจจัยละสถานการณ์การ
ปลีไยนปลงทีไมผีลตอการพัฒนา  อยางนอยตองประกอบดวยการวิคราะห์ศักยภาพดานศรษฐกิจ  
ดานสังคม  ดานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอมณ 
 ๏.๎  การประมินสถานการณ์สภาพวดลอมภายนอกทีไกีไยวของ 

   การวิคราะห์ศักยภาพพืไอประมินสถานภาพการพัฒนาทองถิไน฿นปัจจุบัน ปนการ
ประมินดยวิคราะห์ถึงอกาส ละภาวะคุกคามหรือขอจ ากัด อันปนสภาวะวดลอมภายนอกทีไมีผล
ตอการพัฒนาดานโ ของทองถิไน รวมทัๅงการวิคราะห์จุดขใง จุดออนของทองถิไน อันปนสภาวะ
วดลอมภาย฿นของทองถิไน ซึไงทัๅงหมดปนการประมินสถานภาพของทองถิไน฿นปัจจุบันดยปนการ
ตอบค าถามวา  “ปัจจุบันทองถิไนมีสถานภาพการพัฒนาอยูจุดเหน” ส าหรับ฿ชปนประยชน์฿นการ
ก าหนดการด านินงาน฿นอนาคตตอเป ทัๅงนีๅดย฿ชทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัย
ภาย฿น เดกจุดขใง ฒStrength = Sณ จุดออน ฒWeak = Wณ ละปัจจัยภายนอก เดก  อกาส
ฒOpportunity = Oณ ละอุปสรรค ฒ Threat = Tณ ปนครืไองมอื 

  ํ.  ปัจจัยภาย฿น  ฒInternal  Factorsณ      

   ํธํ  จุดขใง ฒStrength = Sณ  ฿นภาพรวมของต าบลกวางจน  ประกอบดวย 

    ฒํณ  มีพืๅนทีไหมาะสม฿นการท าการกษตร  สามารถพาะปลูกพืชเดหลายชนิด  
ชน  ขาว  ออย  พริก  ถัไวขียว  ถัไวหลือง  ขาวพด  สมอ  ละพืชผักผลเมอืไน โ     
   ฒ๎ณ  ผูบริหาร  ผูน าชุมชน  มีความขมขใง  ประชาชน  มีความพรอมทีไจะ฿ห
ความรวมมอืกับทางราชการ฿นการพัฒนาทองถิไนของตนอง 

    ฒ๏ณ  ประชาชนยังยึดมัไน฿นขนบธรรมนียมประพณีละวัฒนธรรมทองถิไน 
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    ฒ๐ณ   ผนพัฒนามีความชัดจน  มีการบูรณาการจัดท าผน  การท างาน
รวมกับหนวยงาน  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ 

    ฒ๑ณ  ปนหนวยงานทีไมีความ฿กลชิดกับประชาชน  ละสามรถกเขปัญหาเดรวดรใว 

    ฒ๒ณ  มีศูนย์พัฒนาดใกลใกองค์การบริหารสวนต าบลกวางจน 

    ฒ๓ณ  มีสถานบริการดานสาธารณสุข฿นพืๅนทีไ  จ านวน  ๎  หง  เดก  
รงพยาบาลสงสรมิสุขภาพต าบลกวางจน  ละรงพยาบาลสงสรมิสุขภาพต าบลบัวพักกวียน 

    ฒ๔ณ  มีกลุมอาชีพ  เดก  กลุมขาวซอมมือ  กลุมทอผา  กลุมจักสาน  ปนตน 

    ฒ๕ณ  สถานศกึษา฿นระดับประถมศึกษาละมัธยมศกึษา  อาชีวศึกษา  ฿น
ต าบล ทีไมคีวามพรอมมีศักยภาพ฿นการจัดการศกึษา 

    ฒํ์ณ  สภาพวดลอมยังมีสภาพทีไดีนืไองจากยังเมมีอุตสาหกรรมละชุมชน
ยังเมหนานน 

  ํธ๎  จุดออน ฒWeak = Wณ  ฿นภาพรวมของต าบลกวางจน  ประกอบดวย 

   ฒํณ  หลงกักกใบนๅ าเมพียงพอตอปัญหาความดือดรอนละความตองการของ              
                           ประชาชน 

    ฒ๎ณ  ราษฎรยากจนสวน฿หญประชาชนประกอบอาชีพทางการกษตรพียงอยางดียว     
                          ท า฿หขาดรายเด  ปัญหาหนีๅสินของกษตรกร 

   ฒ๏ณ  คน฿นวัยท างานคนหนุมสาวอพยพเปหางานท า฿นมอืงละตางประทศ 

   ฒ๐ณ ประชาชนเมสามารถรวมกลุมกันพืไอด านนิการดานศรษฐกิจของชุมชน฿นรูปของ  
                         กลุมอาชีพอยางขมขใง 

   ฒ๑ณ  ขาดการพัฒนาความรูดานทคนลยี  การตลาด  การบรหิารจัดการสินคาพืๅนบาน   

   ฒ๒ณ  ขาดการจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติ ขาดจติส านึก฿นการรักษา  
                          ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม   
  ฒ๓ณ  ระบบครงสรางพืๅนฐาน  สาธารณูปภคละสาธารณูปการยังเมมาตรฐานละเมพยีงพอ 

   ฒ๔ณ  ฿นสวนของการมสีวนรวม฿นวทีประชาคมการจัดท าผนพัฒนาต าบล  ประชาชน  
                           บางสวนยังเมขาบทบาทวทีประชาคม  ยัง฿หความคิดหในประยชน์สวนตัว  
                           มากกวาประยชน์สวนรวม 

   ฒ๕ณ  อัตราก าลังองค์การบริหารสวนต าบลกวางจน ยังขาด฿นบางต าหนง  ท า฿ห  
                           บุคคลคนดียวท างานหลายต าหนง  จึงท า฿หการท างานบางอยางมคีวามลาชา  
                          ละเมมปีระสิทธิภาพ  
๎.  ปัจจัยภายนอก  ฒExternal  Factorsณ       
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 ๎ธํ  อกาสฒOpportunity = Oณ 
ฒํณ  รัฐบาลมีนยบาย฿หประชาชนมสีวนรวม฿นการพัฒนาทองถิไนของตนอง 

ฒ๎ณ  เดรับงบประมาณจากสวนกลางพิไมขึๅนพืไอ฿หพียงพอ฿นการบรหิารจัดการทองถิไน 

ฒ๏ณ  รัฐบาลมีนยบายวางรากฐาน฿หระบบหลักประกันสุขภาพคลอบคลุมประชากร
ทุกภาคสวนอยางมีคุณภาพ  ละประชาชนสามารถขารับการรักษาพยาบาล฿นหนวยบริการ
สาธารณสุขเดสะดวก  ละนืไองจากปนพืๅนทีไเมหางเกล 

ฒ๐ณ  รัฐบาลมีนยบายดูลกษตรกร฿หมีรายเดทีไหมาะสมดวยวิธีการตาง โ ชน  การ
ลดตนทุนการผลิต  การชวยหลือ฿นรืไองปัจจัยการผลิตอยางทัไวถึง  การชวยหลือกษตรกร
รายยอยตลอดจนถึงการ฿ชกลเกตลาดดูลราคาสินคากษตรประภททีไราคาตไ าผิดปกติ฿ห
สูงขๅึนตามสมควร 

ฒ๑ณ  ความกาวหนาทางทคนลยี  ท า฿หมีความสะดวกคลองตัว  ละมีประสิทธิภาพ
฿นการท างานมากขึๅน  

ฒ๒ณ  มีหนวยงานราชการ  หนวยงานรัฐวิสาหกิจ  ละภาคอกชน  ขามารวมสงสริม
กิจกรรมตางโ ของ อบตธ 

 ๎ธ๎  อุปสรรค ฒ Threat = Tณ 
   ฒํณ  สภาวการณ์ทางศรษฐกิจ฿นระดับประทศ ภูมภิาคสงผลตอการพัฒนาทองถิไน 

  ฒ๎ณ  สภาพภูมอิากาศของลก  ของประทศ ความปลีไยนปลงจากสภาวะ 

ลกรอน การกิดภัยธรรมชาติ  ภัยลง  วาตภัย  สาธารณภัยตาง โ ทีไ  
ฒ๏ณ  สืไอตางโ ชน ทรทัศน์ อินตอร์นใต ขามีอิทธิพลตอดใกละยาวชน ท า฿ห

กระสบริภคนิยมละวัตถุนิยมรุนรงมากขึๅน ท าลายวิถีชีวติดัๅงดิมของประชาชน 

ฒ๐ณ  กฎหมายละระบียบตางโ ฿นการปฏิบัติงานท า฿หขาดความคลองตัว฿นการ
บริหารงานรวมถึงการพัฒนาบางดานตองปนเปตามกฎหมาย จึงเมสามารถด านินการ
กปัญหาเด  ตองอาศัยความสียสละของชุมชนทานัๅน  ซึไงบางครัๅงกใท าเดยากมาก 

ฒ๑ณ  การถายอนภารกิจ฿นดานตางโ  มีมากขึๅน  ท า฿หการปฏิบัติงานบางอยาง กิด
ความลาชา  เมปนเปตามวัตถุประสงค์ทีไวางเว 

ฒ๒ณ  คาครองชีพสูง 
ฒ๓ณ  ราคาพชืผลทางการกษตรตกตไ า 
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ความชืไอมยงของยทุธศาสตร์฿นภาพรวม  การบูรณาการผนทุกระดับพืไอการพัฒนาประทศ 

 

 

     ๒  ประดในยุทธศาสตร์ 

 
 

 
 

วิคราะห์  SWOT 

ระบบขอมูล  ฒกบจธณ 
การมสีวนรวมของประชาชน 

                กินศักยภาพของ อปทธ หรือเมมอี านาจหนาทีไตามกฎหมาย 

 

               

               

 

 

 

                

 

             กินศักยภาพของ อปทธ ละนหรือเมมอี านาจหนาทีไตามกฎหมาย 

 

             ผนพัฒนาทองถิไน         ขอบัญญัติงบประมาณทองถิไน 

       
  ประชาคมนผนชุมชน          อปทธมศีักยภาพละมีอ านาจหนาทีไตามกฎหมาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทຌองถิไน 

วิสัยทัศน์ของจังหวัด 

กระทรวง/กรม 

ผนพัฒนาจังหวัด การก าหนดจดุยืนทางยุทธศาสตร์   
ิPositioning)  ของจังหวัด 

ผนงาน/ครงการ 

อบจ.บรรจุขຌาผนพัฒนาของ อบจ. 

คกก.ประสานผนพัฒนาระดับจังหวัด  
ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท.฿นขตจังหวัดทีไสอดคลຌอง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ชาติ/นยบายรัฐบาล 

ปัญหา/ความตຌองการของประชาชน 

อปท. จัดท า
ผนงาน/ครงการ 

คกก.ประสานผนพัฒนาทຌองถิไนระดับอ าภอพิจารณาพืไอสนอ คกก.ประสาน
ผนพัฒนาทຌองถิไนระดับจังหวัดพิจารณาบูรณาการครงการพืไอบรรจุ฿น
ผนพัฒนาของ อบจ.ละสนอ คกก.บริหารงานจังหวัดบบบูรณาการ ิกบจ.ี 
ตามล าดับ 
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๏.๏  ความชืไอมยงผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร  
   ปกครองสวนทองถิไน   
       ครงสรางความชืไอมยงผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบรหิารสวนต าบลกวางจน  พธศธ  ๎๑๒ํท๎๑๒๑ 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ิํ) 
ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถ฿นการ
ผลิต  การจัดการสินคຌาละบริการ  สรຌาง
มูลคาพิไมอยางมีประสิทธิภาพละยัไงยืน 

ิ๎) 
ยุทธศาสตร์  พัฒนาการทองทีไยว฿หຌ

มีคุณภาพเดຌมาตรฐาน 

ิ๏) 
ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ละสิไงวดลຌอมบบมีสวนรวมอยางยัไงยืน 

ิ๐) 
ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมละคุณภาพ

ชีวิตตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 

บบ  ยท.์ํ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ  ๎์  ปี 

ผนพัฒนา
ศรษฐกิจฯ 
ฉบับทีไ  ํ๎    

ยุทธศาสตร์กลุม
จังหวัด              

ิํ) 
ยุทธศาสตร์ดຌานความ

มัไนคง 

ิ๎) 
ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌาง

ความสามารถ 
฿นการขงขัน 

ิ๏) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาละ

สริมสรຌางศักยภาพคน 

 

ิ๐) 
ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌางอกาส 

ความสมอภาคละทาทียมกันทางสังคม 

 

ิ๑) 
ยุทธศาสตร์ดຌานการติบตบน

คุณภาพชีวิตทีไป็นมิตรกับ
สิไงวดลຌอม 

 

ิ๒) 
ยุทธศาสตร์ดຌานการปรับสมดุลละ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

 

ิํ) 
การพิไมขีดความสามารถ฿นการ
ขงขันของประทศ พืไอหลุดพຌน

จากประทศรายเดຌปานกลาง 

ิ๎) 

การลดความหลืไอมล  า 

ิ๏) 

การติบตทีไป็นมิตรตอสิไงวดลຌอม 

(ํ) 

การสริมสรຌาง
ละพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย์ 

ิ๎ี 

การสริมความ   
ป็นธรรม ลด

ความหลืไอมล  า
฿นสังคม 

ิ๏ี 

การสรຌางความ
ขຌมขใงทาง

ศรษฐกิจละ
ขงขันเดຌอยาง

ยัไงยืน 

 

ิ๐ี 

การติบตทีไป็น
มิตรกับสิไงวดลຌอม

พืไอการพัฒนา
อยางยัไงยืน 

 

ิ๑ี 

ดຌานความ
มัไนคง 

 

ิ๒ี 

การพิไม
ประสิทธิภาพ               

ละธรรมาภิบาล                  
฿นภาครัฐ 

 

ิ๓ี 

การพัฒนา
ครงสรຌางพื นฐาน

ละระบบ                 
ลจิสติกส์ 

 

ิ๔ี 

ดຌานวิทยาศาสตร์  
ทคนลย ี วิจัย             
ละนวัตกรรม 

 

ิ๕ี 

การพัฒนาภาค  
มือง  ละพื นทีไ

ศรษฐกิจ 

 

ิ๕ี 

การตางประทศ  
ประทศพืไอน

บຌานละภูมิภาค 

ิ๐) 

การสรຌางความสมดุลละปรับระบบ
บริหารจัดการ 
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ความ  
 

 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.

฿นขต
จังหวัด 

ิํ) 
การพัฒนาคน
ละสังคมทีไมี

คุณภาพ 

ิ๎) 
การพัฒนา

คุณภาพชีวิตละ
ความป็นอยูของ

ประชาชน฿หຌ
ขຌมขใงละ

ยัไงยืน 

ิ๏) 
การพัฒนาศักยภาพ

ละขีด
ความสามารถดຌาน

การกษตร 

ิ๐) 
การพัฒนา

ศักยภาพดຌาน
การทองทีไยว 

ิ๑) 
การสงสริมการ
อนุรักษ์ละ฿ชຌ
พลังงานอยางมี

คุณคา 

ิ๒) 
การพัฒนาครงสรຌาง
พืๅนฐานพืไอรองรับ

การป็นศูนย์กลางทาง
การตลาดละ

ชืไอมยงสูประทศ฿น
ประชาคมอาซียน 

ิ๓) 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม

บบมีสวนรวมละ
ยัไงยืน 

ิ๔) 
การบริหาร

จัดการบຌานมือง
ทีไดี  มี

ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท. 

ิํ) 
การพัฒนาคน 

ละสังคม 

ิ๎) 
การพัฒนาดຌานศรษฐกิจ 

 

ิ๏) 
การพัฒนาดຌานครงสรຌาง

พืๅนฐาน 

 

ิ๐) 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ                

ละสิไงวดลຌอม 

 

ิ๑) 
การพัฒนาดຌานบริหารกิจการ

บຌานมืองทีไดีละมีประสิทธิภาพ 

 

ป้าประสงค์ ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตทีดี 

ประชาชนมีอาชีพ  มี
รายเดຌพอพียง ละมี

ความมัไนคงทาง
ศรษฐกิจ

ประชาชนเดຌรับบริการ
ดຌานคมนาคม 
สาธารณูปภค 

สาธารณูปการอยาง
ทัไวถึง

ชุมชนมี
ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอมทีไ
สมดุลละยัไงยืน

 

ประชาชนเดຌรับบริการดຌวย
ความป็นธรรม  ปรง฿ส   
มีสวนรวม฿นการพัฒนา

ทຌองถิไน

กลยุทธ ์     

ผนงาน สาธารณสขุ 

 

การเกษตร เคหะและชมุชน 

ผลผลิต/
ครงการ 

 

 

การศึกษา การศาสนา
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ 

สรา้งความ
เขม้แข็งของ
ชมุชน 

สงัคม
สงเคราะห ์

การรกัษาความ
สงบภายใน 

บริหารงานทั่วไป 
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๏.๐ ผนทีไยุทธศาสตร์  ฒStrategy  Mapณ 
 

 

                                                                                                        ประชาชนมีคุณภาพชวีิตทีไดี  สภาพวดลอมนาอยู  มุงสูการบรหิารจัดการทีไดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน ์

ป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ 

ผนงาน 

การพัฒนาคน 

ละสังคม 

 

การพัฒนาดຌานศรษฐกิจ 

 

การพัฒนาดຌานครงสรຌาง
พืๅนฐาน 

 

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ                

ละสิไงวดลຌอม 

 

การพัฒนาดຌานบริหารกิจการ
บຌานมืองทีไดีละมี

ประสิทธิภาพ 

 
ประชาชนมีอาชีพ  มีรายเดຌ
พอพียง ละมีความมัไนคง

ทางศรษฐกิจ 

ประชาชนเดຌรับบริการดຌาน
คมนาคม สาธารณูปภค 
สาธารณูปการอยางทัไวถึง 

 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอมทีไสมดุลละ

ยัไงยืน 

 

ประชาชนเดຌรับบริการดຌวยความ
ป็นธรรม  ปรง฿ส   มีสวนรวม

฿นการพัฒนาทຌองถิไน 

คาป้าหมาย 

กลยุทธ ์

คาป้าหมาย 

สาธารณสขุ การศึกษา การศาสนา
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ 

สรา้งความ
เขม้แข็งของ
ชมุชน 

สงัคม
สงเคราะห ์

การรกัษาความ
สงบภายใน 

การเกษตร เคหะและชมุชน บริหารงานทั่วไป 
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สวนทีไ  ๐ 

การน าผนพัฒนาทองถิไนสีไปเีปสูการปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาละผนงาน   
 

ทีไ ยุทธศาสตร ์ ดาน ผนงาน หนวยงานรบัผดิชอบหลัก 
หนวยงาน
สนับสนุน 

ํ การพัฒนาคนละสังคม บริการชุมชนละ
สังคม 

ํ. สาธารณสุข 

๎ธ การศึกษา   

๏.  การศาสนา  วัฒนธรรม  
     ละนันทนาการ 

๐. สรางความ  
     ขมขใงของชุมชน 

๑. สังคมสงคราะห์ 
๒.การรักษาความ  
   สงบภาย฿น 

ทกองสาธารณสุขละ  
  สิไงวดลอม 

ทกองการศึกษา  ศาสนาละ   
  วัฒนธรรม 

ทส านักปลัด 

ทกองสวัสดิการสังคม 

ทส านักปลัด 

 

๎ การพัฒนาดานศรษฐกิจ การศรษฐกิจ ํ.  การกษตร ทส านักปลัด 

ทกองสวสัดิการสงัคม 

ทกองการศึกษา    
  ศาสนาละ  
  วัฒนธรรม 

๏ การพัฒนาดานครงสราง
พๅืนฐาน 

บรกิารชุมชนละ
สังคม 

ํ.  คหะละชุมชน 

๎.  การศรษฐกิจ 

ทกองชาง  

๐ การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลอม 

บรกิารชุมชนละ
สังคม 

ํ.  คหะละชุมชน 

๎.  การกษตร 

ทกองชาง 
-ส านักปลัด 

ทกองสาธารณสุข   
  ละสิไงวดลอม 

 

๑ การบริหารกิจการบานมอืง                             
ทีไดีละมีประสิทธิภาพ 

บริหารทัไวเป ํ. บริหารงานทัไวเป ทส านักปลัด 

-กองคลัง 
ทกองคลัง 
ทกองชาง 
ทกองการศึกษา     
  ศาสนาล   
  วัฒนธรรม 

ทกองสวัสดิการสังคม 

ทกองสาธารณสุข 

   ละสิไงวดลอม 

รวม ๑ ๑ ํ๎ ๑ ๑ 
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๎.  บัญชีครงการพัฒนา 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทองถิไน ฒพธศธ๎๑๒ํท๎๑๒๑ณ 
องค์การบรหิารสวนต าบลกวางจน  อ าภอภูขียว จังหวัดชัยภูมิ 

 

กธ ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ  ๐  ยุทธศาสตรพ์ัฒนาสังคมละคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาศรษฐกจิพอพียง 

ขธยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ  ํ  การพัฒนาคนละสังคมทีไมีคุณภาพ 

  ํธ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานคนละสังคม 

    ํธํ  ผนงานสาธารณสุข 

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค ์

 

ปาหมาย 

ฒผลผลิตของครงการณ 

งบประมาณละทีไผานมา 

ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

ํ. ครงการคุมครองผูบริภค
ดานอาหารละผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 

พืไอ฿หความรูละตรวจหา
สารปนปอน฿นอาหาร 

ประชาชนหมู ํ-ํ๔ ๐์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๐์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๐์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๐์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
 

 

จ านวน
ประชาชนหมู 
ํ-ํ๔ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
ขใงรง 

กองสาธารณสุข
ละสิไงวดลอม 

๎. ครงการยาสามญัประจ าบาน
ประจ าศูนย์พัฒนาดใกลใก 

พืไอรักษาพยาบาลบืๅองตน
฿หดใกลใก฿นศูนย์พัฒนาดใก
ลใกองค์การบริหารสวน
ต าบลกวางจน 

ดใกลใกศูนย์พัฒนา   
ดใกลใกองค์การ
บริหารสวนต าบล
กวางจน 

๑,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๑,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๑,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๑,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
 

 

จ านวนดใกลใกศูนย์
พัฒนา                   
ดใกลใกองค์การ
บริหารสวนต าบล              
กวางจน 

ดใกลใกเดรับการ
รักษาพยาบาล
บืๅองตน 

กองสาธารณสุข
ละสิไงวดลอม 

๏. ครงการประชาสัมพันธ์ดาน
สุขภาพอนามัย 

พืไอ฿หประชาชนเดรับ
ความรูดานสุขภาพอนามัย 

ประชาชนหมู ํ-ํ๔ ํ์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
ํ์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
ํ์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
ํ์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
 

 

จ านวน
ประชาชนหมู 
ํ-ํ๔ 

ประชาชนเดรับ
ความรูดาน
สุขภาพอนามัย 

กองสาธารณสุข
ละสิไงวดลอม 

บบ ผ.์ํ 
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กธ ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ  ๐  ยุทธศาสตรพ์ัฒนาสังคมละคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาศรษฐกจิพอพียง 

ขธยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ  ํ  การพัฒนาคนละสังคมทีไมีคุณภาพ 

ํธ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานคนละสังคม 

  ํธํ  ผนงานสาธารณสุข 

ทไี ครงการ วัตถุประสงค์ 

 

ปาหมาย 

ฒผลผลิตของครงการณ 

งบประมาณละทีไผานมา 

ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

๐. ครงการอบรม฿หความรูรค
อดส์  รคฉีไหนู  ละรค
เขลอืดออก 

พืไอ฿หประชาชนมสีุขภาพ
อนามัยขใงรง 

ประชาชนหมู ํ-ํ๔ ๎์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๎์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๎์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๎์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
 

 

จ านวน
ประชาชนหมู 
ํ-ํ๔ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
ขใงรง 

กองสาธารณสุข
ละสิไงวดลอม 

๑. ครงการจัดหาทรายก าจัดยุง  
นๅ ายาก าจัดยุง  ปองกันรค
เขลอืดออก 

พืไอ฿หประชาชนมสีุขภาพ
อนามัยขใงรง 

ประชาชนหมู ํทํ๔ ๎์์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๎์์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๎์์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๎์์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
 

 

จ านวน
ประชาชนผูปน
เขลอืดออก
ลดลง 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
ขใงรง 

กองสาธารณสุข
ละสิไงวดลอม 

๒. ครงการศกึษาดูงานละ
สนับสนุนกิจกรรมของ   
กลุมสตรี 

พืไอพัฒนาศักยภาพละ
พิไมพูนความรู
ประสบการณ์฿ห กลุมสตรี 

กลุมสตรีหมู  ํทํ๔ ํ๑์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
ํ๑์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
ํ๑์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
ํ๑์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
 

 

จ านวน   
กลุมสตรี 

พัฒนาศักยภาพ
ละพิไมพูนความรู
ประสบการณ์฿ห 
กลุมสตรี 

กองสวัสดิการ 

๓. ครงการจัดซืๅอครืไองพน             
หมอกควัน ฒครืไองพน                
ละอองฝอยณ 

พืไอปองกันรค
เขลอืดออก฿หก
ประชาชน 

จัดซืๅอจัดซืๅอครืไองพน
หมอกควัน                
ฒครืไองพนละอองฝอยณ           
จ านวน  ํ  ครืไอง 

- ๕์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๕์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๕์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๕์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
จ านวนครืไอง เขลอืดออกมี

จ านวนลดลง 
กองสาธารณสุข
ละสิไงวดลอม 

 

 

บบ ผ.์ํ 
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กธ ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ  ๐  ยุทธศาสตรพ์ัฒนาสังคมละคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาศรษฐกจิพอพียง 

ขธยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ  ํ  การพัฒนาคนละสังคมทีไมีคุณภาพ 

ํธ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานคนละสังคม 

  ํธํ  ผนงานสาธารณสุข 

 

ทไี ครงการ วัตถุประสงค์ 

ปาหมาย 

ฒผลผลิตของครงการณ 
งบประมาณละทีไผานมา 

ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

๔. ครงการอบรม฿หความรู
กีไยวกับการพทย์
ฉุกฉิน 

พืไอ฿หประชาชนเดรับ
ความรูกีไยวกับการพทย ์

ฉุกฉิน  

ประชาชนหมู             
ํทํ๔ 

ํ์์,์์์ 

ฒงบ  สปสชธณ 
ํ์์,์์์ 

ฒงบ  สปสชธณ 
ํ์์,์์์ 

ฒงบ  สปสชธณ 
ํ์์,์์์ 

ฒงบ  สปสชธ 
 จ านวนครัๅง ประชาชนมี

สุขภาพอนามัย
ขใงรง 

กองสาธารณสุข
ละสิไงวดลอม 

๕. ครงการจัดซืๅอรถ
บริการการพทยฉ์ุกฉิน           
ฒรถ  EMSณ   

พืไอมีรถบริการการพทย์
ฉุกฉิน ชวยหลอืประชาชน
เดทันการณ ์

จัดซืๅอรถบริการ
การพทยฉ์ุกฉิน             
ฒรถ  EMSณ  จ านวน  
ํ  คัน 

- ํ,์์์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
- ท  คัน ประชาชนเดรับ

การชวยหลอืเด
ทันการณ ์

กองสาธารณสุข
ละสิไงวดลอม 

รวม ๕  ครงการ ท ท ๐๐๑,์์์ ํ,๑๏๑,์์์ ๐๐๑,์์์ ๐๐๑,์์์  ท ท ท 
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กธ ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ  ๐  ยุทธศาสตรพ์ัฒนาสังคมละคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาศรษฐกจิพอพียง 

ขธยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ  ํ  การพัฒนาคนละสังคมทีไมีคุณภาพ 

ํธ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานคนละสังคม 

  ํธ๎  ผนงานการศกึษา 

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค ์

 

ปาหมาย 

ฒผลผลิตของครงการณ 

งบประมาณละทีไผานมา 

ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 
ํ. ครงการจัดหาอาหารสริม ฒนมณ 

รงรียน 

พืไอสงสริมการศึกษา฿หกดใก
นักรียน   

จัดหาอาหารสริม ฒนมณรงรียน 
จ านวน ๕  รงรียน  เดก 
ํธรงรียนบานกวางจนนนทอง   

๎.รงรียนชุมชนบานบัวพักกวียน 

๏.รงรียนบานนาลอม 

๐.รงรียนหนองปอดง 

๑.รงรียนบานสวนออย 

๒ธรงรียนบานดอนจ าปา 

๓ธรงรียนคุรุราษฎร์ 

๔ธรงรียนกวางจนศึกษา 

ํ,ํ์ํ,๎์๐ 

ฒงบ อบตธณ 
ํ,ํ์ํ,๎์๐ 

 ฒงบ อบตธณ 
ํ,ํ์ํ,๎์๐ 

 ฒงบ อบตธณ 
ํ,ํ์ํ,๎์๐ 

 ฒงบ  อบตธณ 
 

 

จ านวน
นักรียน 

ดใกนักรียน
เดรับการ
สงสริมทาง
การศึกษา 

กองการศึกษา  
ศาสนาละ
วัฒนธรรม 

๎ ครงการจัดหาอาหารสรมิ 
ฒนมณ ศูนย์พัฒนาดใกลใก 

พืไอสงสรมิการศึกษา฿หก
ดใกลใก 

จัดหาอาหารสริมฒนมณ ฿หก
ดใกลใกศูนย์พัฒนาดใกลใก
องค์การบรหิารสวนต าบล              
กวางจน 

๏๑๏,๔์๔ 

ฒงบ อบตธณ 
๏๑๏,๔์๔ 

ฒงบ อบตธณ 
๏๑๏,๔์๔ 

ฒงบ อบตธณ 
๏๑๏,๔์๔ 

ฒงบ  อบตธณ 
 

 

จ านวนดใก ดใกลใกเดรับ
การสงสริมทาง
การศึกษา 

กองการศึกษา  
ศาสนาละ
วัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

บบ ผ.์ํ 
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กธ ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ  ๐  ยุทธศาสตรพ์ัฒนาสังคมละคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาศรษฐกจิพอพียง 

ขธยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ  ํ  การพัฒนาคนละสังคมทีไมีคุณภาพ 

ํธ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานคนละสังคม 

  ํธ๎  ผนงานการศกึษา  

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค ์

 

ปาหมาย 

ฒผลผลิตของครงการณ 

งบประมาณละทีไผานมา 

ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

๏. ครงการจัดหาอาหาร
กลางวันรงรียน 

พืไอสงสริมการศึกษา
฿หกดใกนักรียน 

จัดหาอาหารกลางวัน  
จ านวน  ๒  รงรียน   
 

๎,ํ๓๎,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๎,ํ๓๎,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๎,ํ๓๎,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๎,ํ๓๎,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
 

 
จ านวน
นักรียน 

ดใกนักรียนเดรับ
การสงสริมทาง
การศึกษา 

กองการศึกษา  
ศาสนาละ
วัฒนธรรม 

๐. ครงการจัดหาอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาดใกลใก 

พืไอสงสริมการศึกษา
฿หกดใกนักรียน 

จัดหาอาหารกลางวัน฿ห
ดใกลใกศูนย์พัฒนาดใก
ลใกต าบลกวางจน 

๕์๓ถ๎์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๕์๓ถ๎์์ 

 ฒงบ  อบตธณ 
๕์๓ถ๎์์ 

 ฒงบ  อบตธณ 
๕์๓ถ๎์์ 

 ฒงบ  อบตธณ 
 

 
จ านวน
นักรียน 

ดใกนักรยีนเดรับ
การสงสริมทาง
การศึกษา 

กองการศึกษา  
ศาสนาละ
วัฒนธรรม 

๑. ครงการจัดหาวัสดุการศึกษา              
อุปกรณ์การศกึษา  สืไอการรียน
การสอน 

พืไอสงสริมการศึกษา
฿หกดใกนักรียน 

จัดหาวัสดุการศึกษา              
อุปกรณ์การศึกษา                   
สืไอการรียนการสอน฿หกศูนย์
พัฒนาดใกลใกองค์การบริหาร 
สวนต าบลกวางจน 

๎๓๑,๐์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๎๓๑,๐์์ 

 ฒงบ  อบตธณ 
๎๓๑,๐์์ 

 ฒงบ  อบตธณ 
๎๓๑,๐์์ 

 ฒงบ  อบตธณ 
 

 
จ านวนครัๅง ดใกนักรียนเดรับ

การสงสริมทาง
การศึกษา 

กองการศึกษา  
ศาสนาละ
วัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 
 

บบ ผ.์ํ 
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กธ ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ  ๐  ยุทธศาสตรพ์ัฒนาสังคมละคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาศรษฐกจิพอพียง 

ขธยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ  ํ  การพัฒนาคนละสังคมทีไมีคุณภาพ 

ํธ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานคนละสังคม 

  ํธ๎  ผนงานการศกึษา 

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค ์

ปาหมาย 

ฒผลผลิตของครงการณ 
งบประมาณละทีไผานมา 

ตัวชีๅวัด 
ผลทีไคาดวาจะ

เดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบหลัก 

๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 
๒. ครงการทัศนศกึษาหลง

รียนรู 
พืไอสงสริมการศึกษา
฿หกดใกนักรียน 

จัดทัศนศึกษาหลง
รียนรู฿หกดใก
นักรียน 

๔์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๔์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๔์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๔์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
 

 

จ านวนครัๅง ดใกนักรยีนเดรับ
การสงสริมทาง
การศึกษา 

กองการศึกษา  
ศาสนาละ
วัฒนธรรม 

๓. ครงการอบรมคุณธรรม
จรยิธรรม 

พืไอ฿หนักรียนเดรับ
ความรูดานคุณธรรม
จรยิธรรม 

จัดอบรมคุณธรรม
จรยิธรรม฿หกับ
นักรียน 

๑์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๑์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
 

๑์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๑์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
 

 

จ านวนนักรียน ดใกนักรยีนเดรับ
การสงสริมทาง
การศึกษา 

กองการศึกษา  
ศาสนาละ
วัฒนธรรม 

๔. ครงการจัดงานวันดใก
หงชาติ   

พืไอสงสริมกจิกรรมวันดใก
฿หกดใกนักรยีน  ดใกลใก
ศูนย์พัฒนาดใกลใกองค์การ
บรหิารสวนต าบลกวางจน 

จัดงานวันดใกหงชาติ  ๑์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๑์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
 

๑์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๑์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
 

 

จ านวนครัๅง ดใกนักรยีนเดรับ
การสงสริมทาง
การศึกษา 

กองการศึกษา  
ศาสนาละ
วัฒนธรรม 

๕. ครงการจางนกัรียน
นักศกึษาท างานชวงปด
ทอม 

พืไอสนับสนุน฿หนักรียน
นักศกึษาฝกประสบการณ ์
ท างานละมีรายเดชวง              
ปดทอม 

นักรียนนักศกึษา฿น
ขตต าบลกวางจน 

๑์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๑์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
 

๑์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๑์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
 

 

จ านวน
นักรียน 

นักรียนนักศึกษา
ฝกประสบการณ์ 
ท างานละมีรายเด
ชวงปดทอม 

กองการศึกษา  
ศาสนาละ
วัฒนธรรม 

ํ์. ครงการขงขันกฬีาของ                  
ดใกลใกศูนย์พัฒนาดใกลใก 

พืไอสงสริมการศึกษา ดใกลใกศูนย์พัฒนาดใก
ลใกองค์การบริหารสวน
ต าบลกวางจน 

ํ์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
ํ์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
 

ํ์,์์์  
ฒงบ  อบตธณ 

ํ์,์์์  
ฒงบ  อบตธณ 

 

 

จ านวนครัๅง ดใกเดรับการ
สงสริมทาง
การศึกษา 

กองการศึกษา  
ศาสนาละ
วัฒนธรรม 

บบ ผ.์ํ 
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กธ ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ  ๐  ยุทธศาสตรพ์ัฒนาสังคมละคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาศรษฐกจิพอพียง 

ขธยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ  ํ  การพัฒนาคนละสังคมทีไมีคุณภาพ 

ํธ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานคนละสังคม 

  ํธ๎  ผนงานการศกึษา 

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค ์

 

ปาหมาย 

ฒผลผลิตของครงการณ 

งบประมาณละทีไผานมา 

ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงานรับผดิชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

ํํ. ครงการศกึษาดูงานของ
ศูนยพ์ัฒนาดใกลใก
องคก์ารบริหารสวนต าบล
กวางจน 

พืไอ฿หดใกลใกเดรับ
ประสบการณ์นอก
หองรียน 

ดใกลใกศูนยพ์ัฒนา
ดใกลใกองค์การ
บริหารสวนต าบล
กวางจน 

๑์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๑์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
 

๑์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๑์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
 

 

จ านวนครัๅง ดใกลใกเดรับ
ประสบการณ์นอก
หองรียน 

กองการศึกษา  
ศาสนาละ
วัฒนธรรม 

ํ๎. ครงการผนพัฒนา
การศึกษาศูนย์พัฒนาดใก
ลใกองค์การบริหารสวน
ต าบลกวางจน 

พืไอ฿หครูมีผนพัฒนา
การศึกษาศูนย์พัฒนา
ดใกลใกองค์การบริหาร
สวนต าบลกวางจน 

ครูดใกลใกศูนย์
พัฒนาดใกลใก
องคก์ารบริหารสวน
ต าบลกวางจน 

๑์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๑์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
 

๑์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๑์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
 

 

จ านวน
นักรียน 

ดใกนักรียนเดรับ
การสงสริมทาง
การศึกษา 

กองการศึกษา  
ศาสนาละ
วัฒนธรรม 

รวม ํ๎  ครงการ ท ท ๑ถํ๐๕ถ๒ํ๎ ๑ถ๎ํ๕ถ๒ํ๎ ๑ถํ๐๕ถ๒ํ๎ ๑ถํ๐๕ถ๒ํ๎  ท ท ท 

 

 

 

 

 

 

บบ ผ.์ํ 
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กธ ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ  ๐  ยุทธศาสตรพ์ัฒนาสังคมละคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาศรษฐกจิพอพียง 

กธ ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ  ๐  ยุทธศาสตรพ์ัฒนาสังคมละคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาศรษฐกจิพอพียง 

ขธยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ  ํ  การพัฒนาคนละสังคมทีไมีคุณภาพ 

ํธ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานคนละสังคม 

  ํธ๏  ผนงานการศาสนา  วฒันธรรมละนนัทนาการ 

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค ์

 

ปาหมาย 

ฒผลผลิตของครงการณ 

งบประมาณละทีไผานมา 

ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

ํ. ครงการสนับสนุนประพณี
หมูบาน 

พืไอรักษา
ขนบธรรมนียมประพณี
ทองถิไน 

สงสริมการจัดงาน
ประพณทีองถิไน  
-ประพณสีงกรานต์ 

-ประพณีหทยีน
ขาพรรษา 

-ประพณวีันออกพรรษา 

-ประพณวีันลอยกระทง 

-ประพณบุีญกฐิน 

-ประพณบุีญยอดหวย 

-ประพณีลีๅยงศาลปูตา             
-ประพณที าบุญหมูบาน 

-ประพณบุีญพระวท 

-ประพณลีงขกด านา 

-ประพณลีงขก             
กีไยวขาว 

๏์์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๏์์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
 

๏์์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๏์์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
 

 

จ านวน
ครงการละ

ํ ครัๅง 

ประชาชนเด
สดงออก            
ถึงความจงรักภักดี
ตอสถาบันชาติ  
ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ 

กองการศึกษา  
ศาสนาละ
วัฒนธรรม 

 

 

บบ ผ.์ํ 
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กธ ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ  ๐  ยุทธศาสตรพ์ัฒนาสังคมละคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาศรษฐกจิพอพียง 

ขธยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ  ํ  การพัฒนาคนละสังคมทีไมีคุณภาพ 

ํธ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานคนละสังคม 

   ํธ๏  ผนงานการศาสนา  วฒันธรรมละนนัทนาการ 

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค ์

 

ปาหมาย 

ฒผลผลิตของครงการณ 

งบประมาณละทีไผานมา 

ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

๎. ครงการกอสรางบันเด                 
ลงสูนๅ าหนองบัว 

พืไอ฿หประชาชนเดรับความ
สะดวก฿นการจัดงาน
ประพณีลอยกระทงละ  
กิจกรรมตาง โ 

กอสรางบันเดลงสู               
นๅ าหนองบัว  หมู ํ  

- - ๏์์,์์์ 

(งบ  อบตธณ 
-  หง ประชาชนเดรับความ

สะดวก฿นการจัดงาน
ประพณลีอยกระทง
ละ กิจกรรมตาง โ 

กองชาง 

๏. ครงการขงขันกฬีาชืไอม 

ความสัมพันธ์ระหวาง
องค์กรละประชาชน 

พืไอสงสริม฿หประชาชนเด
ลนกีฬาละมสีุขภาพ
ขใงรง 

จัดการขงขันกีฬา
ชืไอมความสัมพันธ์
ระหวางองค์กรละ
ประชาชน 

๒์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๒์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๒์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
 

๒์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
 

 

 

 

จ านวนครัๅง ฿หประชาชนเดลน
กีฬาละมสีุขภาพ
ขใงรง 

กองการศึกษา  
ศาสนาละ
วัฒนธรรม 

๐. ครงการขารวมขงขัน
กีฬาทองถิไนสัมพันธ์ 

พืไอสงสริม฿หคณะผูบริหาร  
สมาชิกสภา อบตธพนักงาน
สวนต าบล  พนักงานจาง  
ละประชาชนเดลนกีฬา
ละมีสุขภาพขใงรง 

ขารวมขงขันกีฬา
ทองถิไนสัมพันธ์  

ํ์์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
ํ์์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
ํ์์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
ํ์์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
 

 

จ านวนครัๅง คณะผูบริหาร  
สมาชิกสภา อบตธ
พนักงาน           
สวนต าบล  พนักงาน
จาง  ละประชาชน
เดลนกีฬาละมี
สุขภาพขใงรง 

กองการศึกษา  
ศาสนาละ
วัฒนธรรม 
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ขธยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ  ํ  การพัฒนาคนละสังคมทีไมีคุณภาพ 

ํธ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานคนละสังคม 

  ํ.๏  ผนงานการศาสนา  วฒันธรรมละนนัทนาการ 

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค ์

 

ปาหมาย 

ฒผลผลิตของครงการณ 

งบประมาณละทีไผานมา ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 

๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 
   

๑. ครงการจัดการขงขันกีฬา
ตานยาสพติด 

พืไอสงสริม฿ห
ประชาชนเดลนกีฬา
ละมีสุขภาพขใงรง 

จัดการขงขันกีฬา
ตานยาสพติด 

๔์,์์์ 

ฒงบ 
อบตธณ 

๔์,์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
๔์,์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
๔์,์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
 

 

จ านวนครัๅง ประชาชนเดลนกีฬา
ละมีสขุภาพขใงรง 

กองการศึกษา  
ศาสนาละ
วัฒนธรรม 

๒. ครงการสงทีมนักกีฬา
ยาวชนขารวมขงขันกีฬา 

พืไอสงสริม฿หดใก  
ยาวชน ประชาชนเด
ลนกีฬาละมสีุขภาพ
ขใงรง 

สงนักกีฬาขารวมการ
ขงขันกีฬาระดับ
หมูบาน  ต าบล  
อ าภอ  ชน  กีฬา
ภาย฿นต าบล ฯลฯ 

๏์,์์์ 

ฒงบ 
อบตธณ 

๏์,์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
๏์,์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
๏์,์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
 

 

จ านวนครัๅง ฿หดใก  ยาวชน  
ประชาชนเดลนกีฬา
ละมีสขุภาพขใงรงง 

กองการศึกษา  
ศาสนาละ
วัฒนธรรม 

ํํ. ครงการจัดซืๅอครืไองออก
ก าลังกาย  หมู  ํทํ๔ 

พืไอ฿หประชาชนเดมี
สถานทีไลนกีฬาละมี
สุขภาพขใงรง 

จัดซืๅอครืไองออกก าลัง
กาย฿หผูสูงอายุละ
ประชาชน 

- - - ํ์์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
 

 

ชุด ฿หผูสูงอายุละ
ประชาชนเดมีสถานทีไ
ลนกีฬาละมีสขุภาพ
ขใงรง 

กองการศึกษา  
ศาสนาละ
วัฒนธรรม 

รวม ํํ  ครงการ - - ๓๒์ถ์์์ ๓ํ๏ถ์์์ ํถ๑ํ์ถ์์์ ๎,๔๔์,์์์  - - - 
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กธ ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ  ๐  ยุทธศาสตรพ์ัฒนาสังคมละคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาศรษฐกจิพอพียง 

ขธยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ  ํ  การพัฒนาคนละสังคมทีไมีคุณภาพ 

ํธ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานคนละสังคม 

  ํ.๐  ผนงานสรางความขมขใงของชุมชน 

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค ์

 

ปาหมาย 

ฒผลผลิตของครงการณ 

งบประมาณละทีไผานมา 

ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

ํ. ครงการอบรมลูกสอื
ชาวบาน 

พืไอ฿หประชาชนเดรับ
ความรู฿นดานตางโ ละ
มคีวามขมขใง 

จัดกิจกรรมอบรม
ลูกสอืชาวบาน  
จ านวน  ํ  รุน 

-  
 

ํ์์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
ํ์์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
ํ์์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
 

 
จ านวนรุน ประชาชนเดรับ

ความรู฿นดานตาง โ 
ละมคีวามขมขใง 

ส านักงานปลัด 
อบตธ 

๎. ครงการขับคลืไอนการ
จัดตัๅงกองทุนสวัสดกิาร
ชุมชนต าบล กวางจน 

พืไอสงสริมความ
ขมขใงกชุมชน 

ขับคลืไอนการจัดตัๅง
กองทุนสวัสดกิาร
ชุมชนต าบล กวางจน 

๎์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
ท ท ท  กลุม ชุมชนมคีวาม

ขมขใง 
กองสวัสดิการ

สังคม 

๏. ครงการสมทบกองทุน
สวัสดกิารชุมชนต าบล
กวางจน 

พืไอสงสริมความ
ขมขใงกชุมชน 

สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลกวางจน 

ท ํ์์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
ท ท  กลุม ชุมชนมคีวาม

ขมขใง 
กองสวัสดิการ

สังคม 

๐. ครงการจัดกจิกรรมวันสตรี
สากล 

พืไอสงสรมิความรูละสราง
ครือขายสตร฿ีนต าบล 

จัดกิจกรรมวันสตรี
สากล 

๐์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
๐์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
๐์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
๐์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
 

 
จ านวนสตรี สตรีเดรับความรู

ละมีครอืขาย 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๑. ครงการจัดอบรมยาวชน พืไอพิไมพูนความรู฿หก
ยาวชน฿นการปองกันละ
กเขปัญหายาสพติด 

จัดอบรม฿หความรูกยาวชน
กีไยวกับการปองกันละกเข
ปัญหายาสพติด 

ํ์์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
ํ์์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
ํ์์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
ํ์์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
 

 
จ านวนครัๅง ยาวชนเดรับความรู

฿นการปองกันละ
กเขปญัหายาสพตดิ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๒. ครงการจัดกจิกรรมวัน
ยาวชน 

พืไอสงสริมความรู                  ฝก
ทักษะดานตางโละสราง
ครือขายยาวชน฿นต าบล 

จัดกิจกรรมวันยาวชน ๎์,์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
๎์,์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
๎์,์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
๎์,์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
 

 
จ านวน
ยาวชน 

ยาวชนเดรับความรู                  
ฝกทักษะดานตางโละ
สรางครือขายยาวชน฿น
ต าบล 

กองสวัสดิการ
สังคม 

บบ ผ.์ํ 
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ขธยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ  ํ  การพัฒนาคนละสังคมทีไมีคุณภาพ 

ํธ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานคนละสังคม 

  ํ.๐ ผนงานสรางความขมขใงของชุมชน 

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค ์

 

ปาหมาย 

ฒผลผลิตของครงการณ 

งบประมาณละทีไผานมา 

ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

๓. ครงการครอบครัว
อบอุน 

พืไอสงสริมความรักความ
อบอุน฿หครอบครัว 

จัดกิจกรรมครอบครัวอบอุน ๒์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๒์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๒์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๒์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
 จ านวนครัๅง ครอบครัวมคีวาม

รักความอบอุน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๔. ครงการจัดหานๅ ายา
ตรวจหาสารสพติด 

พืไอปองกันการพร
ระบาดละลดปัญหา                    
ยาสพติด  

จัดซืๅอนๅ ายาตรวจหาสารสพติด ๐์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๐์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๐์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๐์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
 จ านวนครัๅง ปองกันการพร

ระบาดละลดปัญหา                    
ยาสพติด 

กองสาธารณสุข
ละสิไงวดลอม 

๕. ครงการ
ประชาสัมพันธ์
ตอตานยาสพติด 

พืไอปองกันการพร
ระบาดละลดปัญหา                    
ยาสพติด  

ประชาสัมพันธ์ตอตานยาสพ
ติด 

๐์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๐์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๐์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๐์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
 จ านวนครัๅง ปองกันการพร

ระบาดละลดปัญหา                    
ยาสพติด 

กองสาธารณสุข
ละสิไงวดลอม 

รวม ๕  ครงการ ท ท ๏๎์,์์์ ๑์์ถ์์์ ๐์์ถ์์์ ๐์์ถ์์์  ท ท ท 
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กธ ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ  ๐  ยุทธศาสตรพ์ัฒนาสังคมละคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาศรษฐกจิพอพียง 

ขธยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ  ํ  การพัฒนาคนละสังคมทีไมีคุณภาพ 

ํธ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานคนละสังคม 

  ํ.๑  ผนงานการรักษาความสงบภาย฿น 

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค ์

 

ปาหมาย 

ฒผลผลิตของครงการณ 

งบประมาณละทีไผานมา 

ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

ํ. ครงการจัดฝกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝาย                 
พลรือน ฒอปพรธณ 

พืไอพิไมความรู ทักษะ  
การปฏิบัติงาน฿หก
อาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลรือน  ฒอปพรธณ           

จัดฝกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
รือน                   ฒอปพรธณ 

ํ๑์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
ํ๑์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
ํ๑์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
 

ํ๑์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
 

 

 

 

รุน อาสาสมัครปองกันภัย 
ฝายพลรือน                
ฒอปพรธณ เดรับความรู 
ทักษะ ฿นการปฏิบัติงาน 

ส านักงานปลัด 
อบตธ 

๎. ครงการชวยหลอื
ผูประสบภัยตาง โ 

พืไอชวยหลอื
ผูประสบภัยตาง โ  

จัดท าครงการชวยหลอื
ผูประสบภัยตาง โ 

ํ์์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
ํ์์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
ํ์์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
ํ์์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
 

 

จ านวนครัๅง ผูประสบภัยเดรับ
การชวยหลอื 

ส านักงานปลัด 
อบตธ 

๏. ครงการประชาสัมพันธ์
฿หความรูกีไยวกับการ
กูภัยละการปองกันภัย
ตาง โ   

พืไอ฿หประชาชน
เดรับความรูกีไยวกับ
การกูภัยละการ
ปองกันภัยตาง โ   

ประชาสัมพันธ์฿หความรู
กีไยวกับการกูภัยละการ
ปองกันภัยตาง โ   

- ๎์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๎์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๎์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
 

 

จ านวนครัๅง ประชาชนเดรับ
ความรูกีไยวกับ
การกูภัยละการ
ปองกันภัยตาง โ   

ส านักงานปลัด 
อบตธ 

๐. ครงการกอสรางตอ
ตมิศูนย์  อปพรธ 

พืไอ฿หมศีนูย์        
อปพรธ 

กอสรางตอตมิศูนย์  อปพรธ
ขนาด ตามบบ อบตธก าหนด 

- ๔์์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
- -  ศูนย ์ มศีูนย ์ อปพรธเว

ชวยหลอื
ประชาชน 

ส านักงานปลัด 
อบตธ 

รวม ๑ ครงการ   ๎๑์,์์์ ํ,๎๓์,์์์ ๎๓์,์์์ ๎๓์,์์์  - - - 
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กธ ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ  ๐  ยุทธศาสตรพ์ัฒนาสังคมละคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาศรษฐกจิพอพียง 

ขธยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ  ํ  การพัฒนาคนละสังคมทีไมีคุณภาพ 

ํธ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานคนละสังคม 

  ํ.๒  ผนงานสงัคมสงคราะห ์

ทไี ครงการ วัตถุประสงค์ 

 

ปาหมาย 

ฒผลผลิตของครงการณ 

งบประมาณละทีไผานมา 

ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 
ํ. ครงการสงคราะห์

ผูดอยอกาส 

พืไอชวยหลือผูดอยอกาส จัดกิจกรรมชวยหลือ 
ผูดอยอกาส หมูทีไ ํทํ๔ 

ํถ์์์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
ํถ์์์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
ํถ์์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
๒๒ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
 

 

ครัๅง ผูดอยอกาสเดรับ
การชวยหลือ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๎ธ ครงการสงคราะห ์            
บีๅยยังชีพผูพกิาร 

พืไอชวยหลือผูพิการ สงคราะห์บีๅยยังชีพผูพกิาร หมูทีไ 
ํทํ๔ 

ํถ์์์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
ํถ์์์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
ํถ์์์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
ํถ์์์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
 

 

ครัๅง ผูพิการเดรับการ
ชวยหลือ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๏ธ ครงการมอบบีๅยยังชีพ
ผูสูงอายุ 

พืไอชวยหลือผูสูงอายุ สงคราะห์บีๅยยังชีพ              
ผูสูงอายุ หมูทีไ ํทํ๔ 

ํ๐ถ์์์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
ํ๐ถ์์์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
ํ๐ถ์์์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
ํ๐ถ์์์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
 

 

ครัๅง ผูสูงอายุเดรับการ
ชวยหลือ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๐ธ ครงการมอบบีๅยยังชีพ
ผูติดชๅืออดส์ 

พืไอชวยหลือผูติดชๅือ
อดส์ 

สงคราะห์บีๅยยังชีพผูติดชๅือ
อดส์ หมูทีไ ํทํ๔ 

๑์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
๑์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
๑์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
๑์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
 

 

ครัๅง ผูสูงอายุเดรับการ
ชวยหลือ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๑ธ ครงการจัดหาอุปกรณ์
ผูพิการ                     

พืไอชวยหลือผูพิการ จัดหาอุปกรณ์฿หกผูพิการ  หมูทีไ 
ํทํ๔ 

๏์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
๏์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
๏์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
๏์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
 

 

ครัๅง ผูพิการเดรับการ
ชวยหลือ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๒ธ ครงการจัดหาชองทาง  
ส าหรับผูพกิาร 

พืไอชวยหลอืผูพกิาร ทกอสรางทางลาดส าหรับผูพกิาร 

ทกอสรางหองนๅ าส าหรับผูพกิาร 
๏์์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
ท ท ท  หง ผูพกิารเดรับการ

ชวยหลือ 

กองสวัสดกิาร
สังคม 

๓. ครงการจัดหารถขใน  
ฒวลีชร์ณส าหรับผูพกิาร 

พืไอชวยหลอืผูพกิาร จัดซืๅอรถขใน  ฒวีลชร์ณ฿หก
ผูพิการ  หมูทีไ ํทํ๔ 

ํ์์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
ท ท ท  ครัๅง ผูพิการเดรับการ

ชวยหลอื 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๔ ครงการกอสราง
บานผูยากเร 

พืไอชวยหลือประชาชนผู
ยากเร฿หมีทีไอยูอาศัย 

กอสรางบานผูยากเร  ๑์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
   หลัง ผูยากเรเดรับการ

ชวยหลอื 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม ๔  ครงการ ท ท ํ๏,์๑๎,๎์์ ํ๎,๔๑๑,๎์์ ํ๎,๔์๑,๎์์ ํ๎,๔์๑,๎์์  ท ท ท 
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กธ ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ   ํ  ยุทธศาสตรพ์ัฒนาขดีความสามารถ฿นการผลิต  การจัดการสนิคาละบริการ  สรางมูลคาพิไมอยางมีประสิทธภิาพละยัไงยืน 

ขธ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ  ๏  การพัฒนาศักยภาพละขดีความสามารถดานการกษตร 

๎.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานศรษฐกิจ 

  ๎ธํ  ผนงานการกษตร 

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค ์

 

ปาหมาย 

ฒผลผลิตของครงการณ 

งบประมาณละทีไผานมา 

ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 
ํ. ครงการสงสริม

อาชีพ ละพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ ์ 

พืไอสรางรายเด฿หก
ประชาชน 

กลุมลีๅยงปลา฿นกระชังถกลุมจักสาน
ถกลุมทอผาถกลุมปลูกพริกถกลุมลีๅยง
จิๅงหรีดถกลุมขาวซอมมอืถกลุมขาวพันธุ์ดี
ถกลุมนวดผนเทยถจัดซืๅอพันธุ์พริก฿ห
กษตรกรถกลุมลีๅยงวัวถกลุมยใบผา
ถกลุมทอผาเหมลายขัดํ๎ สิงหามหา
ราชินีถกลุมลีๅยงปดธกลุมดอกเมจันท์ 

๑์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
๑์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
๑์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
๑์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
 

 

กลุม ประชาชนมรีายเด
พิไมขๅึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๎ธ ครงการฝกอาชพี
฿หกประชาชน 

พืไอสรางรายเด฿หก
ประชาชน 

ฝกอบรมอาชพี฿หกประชาชน   
หมู ํทํ๔ 

๔๑ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
๔๑ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
๔๑ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
๔๑ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
 

 

จ านวน
กิจกรรม 

ประชาชนมรีายเด
พิไมขๅึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๏. ครงการอบรมตรียมความ
พรอมกกษตรกรผูปลูก
พริกพืไอขาสูระบบการ
ผลิตพชืทีไปลอดภัยละเด
มาตรฐาน 

พืไอลดตนทุนการผลิต  
ละประชาชนมคีวามรู
การผลิตพริกทีไปลอดภัย 

กษตรกรผูปลูกพริกต าบล                 
กวางจน 

ํ์์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
ํ์์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
ํ์์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
ํ์์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
 

 

กลุม
กษตรกร 

ลดตนทุนการผลิต  
ละประชาชนมี
ความรูการผลิต
พริกทีไปลอดภัย 

ส านักงานปลัด 
อบตธ 

 

๐ธ ครงการสนับสนุนกลุม 

วิสาหกิจชุมชน 

พืไอสรางรายเด฿หก
ประชาชน 

กลุมวิสาหกิจชุมชน  
หมู ํทํ๔ 

ท ท ํ์์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
ํ์์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
 

 

กลุม ประชาชนมรีายเด
พิไมขๅึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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กธ ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ   ํ  ยุทธศาสตรพ์ัฒนาขดีความสามารถ฿นการผลิต  การจดัการสนิคาละบริการ  สรางมูลคาพิไมอยางมีประสิทธภิาพละยัไงยืน 

ขธ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ  ๏  การพัฒนาศักยภาพละขดีความสามารถดานการกษตร 

 ๎.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานศรษฐกจิ 

  ๎.ํ  ผนงานการกษตร   

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค ์

 

ปาหมาย 

ฒผลผลิตของครงการณ 

งบประมาณละทีไผานมา 

ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 
๑. ครงการสนับสนุน

ศูนย์บริการละถายทอด
ทคนลยกีารกษตร
ประจ าต าบลกวางจน 

พืไอพิไมขีดความสามารถ
ของคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์บรกิารละถายทอด
ทคนลยีการกษตร
ประจ าต าบลกวางจน 

ทประชุมคณะกรรมการบรหิาร
ศูนย์ฯอยางนอยปละ  ํ๎  ครัๅง 

ทคาวัสดุอุปกรณ์ศูนย์ฯ 

ทอบรมละศกึษาดูงานนอก
สถานทีไ 
ทอบรมคณะกรรมการบรหิารศูนย์ 

ํ์์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
ํ์์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
ํ์์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
ํ์์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
 

 

ครัๅง พิไมขีดความสามารถ
ของคณะ
กรรมการบรหิาร
ศูนย์บริการละ
ถายทอด
ทคนลยกีารกษตร
ประจ าต าบลกวางจน 

ส านักงานปลัด 
อบตธ 

 

๒. ครงการกอสราง
ลานตากผลิตผล
ทางการกษตร 

พืไอมีลานตากผลิตผล
ทางการกษตร 

กอสรางลานตากผลติผล
ทางการกษตร ทีไสาธารณ
ประจ าหมูบานกวาง ๎๑ มตร 
ยาว ๑์ มตร หนา ์.ํ์  
มตร  หมูทีไ ํทํ๔ 

- - ๎์์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
ท  หง ประชาชนมลีาน

ตากผลิตผล
ทางการกษตร 

กองชาง 

รวม ๒  ครงการ ท ท ๏๏๑,์์์ ๏๏๑,์์์ ๔๑๑,๓๑์ ๐๏๑,์์์  ท ท ท 

 

 

 

 

บบ ผ.์ํ 
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดทีไ ๏ สงสรมิคุณภาพชีวิต ละชุมชนขຌมขใง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัด ํ ดຌาน พัฒนาครงสรຌางพื นฐาน  สาธารณูปภคละสาธารณูปการ   
 ํ. ยุทธศาสตร์ทีไ ํ การพัฒนาดຌานครงสรຌางพื นฐาน  สาธารณูปภคละสาธารณูปการ 
 ํ.ํ ผนงาน อุตสาหกรรมละการยธา 
 

ทีไ ครงการนกิจกรรม วัตถุประสงค ์ ปาหมาย 

งบประมาณ ฒบาทณ ละทีไมา 

ตัวชีๅวัด ฒKPIณ ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ 

๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 
ํ ครงการกอสรางถนน คสลธ  หมูทีไ 

ํ บานบัวพักกวียน        

ประชาชนมีสนทางคมนาคม
ทีไสะดวกละปนมาตรฐาน 

หมู ํ บานบัวพักกวียน ขนาด ๐ X 

๎๑์  ฒสายบานบัว ฯ – หนองวง 
   ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ผนชุมชน 

 มีสนทางคมนาคมทีไ
ปนมาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความสะดวก
฿นการสัญจร 

กองชาง 

๎ 

 

ครงการกอสรางถนน คสลธ  หมูทีไ 
ํ  บานบัวพักกวียน       

ประชาชนมีสนทาง
คมนาคมทีไสะดวกละ
ปนมาตรฐาน 

หมู ํ บานบัวพกักวียน 
ขนาด ๐ X ๎๑์  ฒสายขาง
รงรียนชุมชน ณตอจากทีไดิม 

   ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ผนชุมชน 

 

 

 

มีสนทางคมนาคม
ทีไปนมาตรฐาน
พิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความสะดวก
฿นการสัญจร 

กองชาง 

๏ ครงการกอสรางถนนหินคลุกซอย
บานนายจ ารัส  ออนอุทัย  หมูทีไ ๎  

พืไออ านวยความสะดวก
฿นการสัญจร 

๎์์ X ๐   ตามบบ อบตธ
ก าหนด 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
    มีสนทางคมนาคม

ทีไปนมาตรฐาน
พิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความสะดวก
฿นการสัญจร 

กองชาง 

๐ ครงการกอสรางถนนหินคลุกซอย
บานนายศักดาททางหลัก หมูทีไ ๎  

พืไออ านวยความสะดวก
฿นการสัญจร 

๒์์ X ๐   ตามบบ อบตธ
ก าหนด 

 ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
   มีสนทางคมนาคมทีไ

ปนมาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความสะดวก
฿นการสัญจร 

กองชาง 

๑ ครงการกอสรางถนน คสลธ สาย
นนทองท นาลอม หมูทีไ ๎ 

พืไออ านวยความสะดวก
฿นการสัญจร 

๎์์ X ๐   ตามบบ อบตธ
ก าหนด 

๑์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
    มีสนทางคมนาคมทีไ

ปนมาตรฐานพิไมขึๅน 
ประชาชนเดรับความ
สะดวก฿นการสัญจร 

กองชาง 

 

๒ 

ครงการกอสรางถนนลูกรังขาสู
พืๅนทีไการกษตร สาย นานายทิม   
นิลบรรพตท ปาชา หมูทีไ ๏ 

พืไออ านวยความสะดวก
฿นการสัญจร 

๑์์X๐   หนา ์ธํ๑ 

ตามบบ  อบตธก าหนด 

๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
    มีสนทางคมนาคม

ทีไปนมาตรฐาน
พิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก฿นการสัญจร 

กองชาง 

 

บบ ผ.์๎ 
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ทีไ ครงการนกิจกรรม วัตถุประสงค์ ปาหมาย 

งบประมาณ ฒบาทณ ละทีไมา 

ตัวชีๅวัด ฒKPIณ ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ 

๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

๓ ครงการกอสรางถนน คสลธ สายบานนาย 
วรวุฒ ิ ส฿หญท บานนายฐิติกร   หมูทีไ ๏ 

พืไออ านวยความสะดวก
฿นการสัญจร 

๎์X ๐ หนา ์ธํ๑ 

ตามบบ  อบตธก าหนด 

  ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
  

 

มีสนทางคมนาคมทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก฿นการสัญจร 

กองชาง 

๔ ครงการปรับปรุงซอมซมถนนหิน
คลุกขาสูพๅืนทีไการกษตร สาย
กวางจน – นนทอง  หมูทีไ ๐  

พืไออ านวยความสะดวก
฿นการสัญจร 

ํถ๑์์X๐   หนา ์ธํ๑ 

ตามบบ  อบตธก าหนด 

 ๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
   มีสนทางคมนาคมทีไปน

มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก฿นการสัญจร 

กองชาง 

๕ 

 

 

ครงการกอสรางถนนคอนกรีตสรมิ
หลใกขาสูพๅืนทีไการกษตร สาย
กวางจน – นาลอม   หมูทีไ ๐ 

พืไออ านวยความสะดวก
฿นการสัญจร 

๐์์X๑ หนา  ํธ์๑ 

ตามบบ  อบตธก าหนด 

 ๑์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ผนชุมชน 

   มีสนทางคมนาคมทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก฿นการสัญจร 

กองชาง 

ํ์ ครงการกอสรางถนนคอนกรีตสรมิ
หลใก สายกลางบาน หมูทีไ ๐   
บานกวางจน  

พืไออ านวยความสะดวก
฿นการสัญจร 

ขนาด ๎ถ์์์X๑   
หนา ์ธํ๑ เหลทางกวางขาง
ละ ์ธ๑์มตร 

 ํถ๑์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
   มีสนทางคมนาคมทีไปน

มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก฿นการสัญจร 

กองชาง 

ํํ ครงการกอสรางถนนหินคลุกขาสูพืๅน
การกษตร  สายนาบา –นนตุน หมูทีไ  ๑ 

พืไออ านวยความสะดวก
฿นการสัญจร 

๏ถ์์์ X ๐  ตามบบ 
อบตธก าหนด 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

    มีสนทางคมนาคมทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก฿นการสัญจร 

กองชาง 

ํ๎ ครงการกอสรางถนน คสลธสายบาน
นายกรวย – นายอ าพร หมูทีไ ๑ 

พืไออ านวยความสะดวก
฿นการสัญจร 

๎์์ X ๐  ตามบบ 
อบตธก าหนด 

  ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

  

 

มีสนทางคมนาคมทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก฿นการสัญจร 

กองชาง 

ํ๏ ครงการกอสรางถนน คสลธสานบาน
นายบุญทา  บัวภา – บานนางสมจิตร  
ยรัมย ์  หมูทีไ ๒ 

พืไออ านวยความสะดวก
฿นการสัญจร 

๎๑์ X ๐  ตามบบ 
อบตธก าหนด 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

    มีสนทางคมนาคมทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก฿นการสัญจร 

กองชาง 

ํ๐ ครงการกอสรางถนน คสลธสายบานนาย
ธรรมวรรณ – ล าหวยหมาตาย หมูทีไ  ๒ 

พืไออ านวยความสะดวก
฿นการสัญจร 

๑์์ X ๐  ตามบบ 
อบตธก าหนด 

   ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

มีสนทางคมนาคมทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก฿นการสัญจร 

กองชาง 
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ทีไ ครงการนกิจกรรม วัตถุประสงค์ ปาหมาย 

งบประมาณ ฒบาทณ ละทีไมา 

ตัวชีๅวัด ฒKPIณ ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ 

๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

ํ๑ ครงการกอสรางถนน คสลธสายบานนาย
สมหวัง  รัตนประทุม –  ถนน ๎์ํ  หมูทีไ  ๒ 

พืไออ านวยความ
สะดวก฿นการสัญจร 

ํ์์ X ๐   ตาม
บบ อบตธก าหนด 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

    มีสนทางคมนาคมทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก฿นการสัญจร 

กองชาง 

ํ๒ ครงการกอสรางถนน คสลธสายลานกีฬา
ตานยาสพติด บานหนองกุง  หมูทีไ  ๒ 

พืไออ านวยความ
สะดวก฿นการสัญจร 

๎์์ X ๐   ตาม
บบ อบตธก าหนด 

 ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

   มีสนทางคมนาคมทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก฿นการสัญจร 

กองชาง 

ํ๓ ครงการกอสรางถนน คสลธ สายบานนาง
สวง สูนนทอง – บานนางหนูนิด  หมูทีไ ๒ 

พืไออ านวยความ
สะดวก฿นการสัญจร 

ํ์์ X ๐   ตาม
บบ อบตธก าหนด 

  ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

  

 

มีสนทางคมนาคมทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก฿นการสัญจร 

กองชาง 

ํ๔ ครงการกอสรางถนน คสลธ สาย
รงสีชุมชน  หมูทีไ ๓ 

พืไออ านวยความ
สะดวก฿นการสัญจร 

๎์์ X ๐   ตาม
บบ อบตธก าหนด 

   ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

 

มีสนทางคมนาคมทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก฿นการสัญจร 

กองชาง 

ํ๕ ครงการซอมซมถนนขาสูพืๅนทีไ
การกษตร สายหนองนกคู หมูทีไ ๓ 

พืไออ านวยความ
สะดวก฿นการสัญจร 

๑์์ X ๐   ตาม
บบ อบตธก าหนด 

  ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

 

 

 

 

มีสนทางคมนาคมทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก฿นการสัญจร 

กองชาง 

๎์ ครงการกอสรางถนนหินคลุก สาย
กวางจน – สวนออย หมูทีไ ๐ 

พืไอ฿หประชาชนเด
สัญจรทีไสะดวก 

๏ถ์์์ X ๐  ตาม
บบ อบตธก าหนด 

 ๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

   มีสนทางคมนาคมทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก฿นการสัญจร 

กองชาง 

๎ํ ครงการกอสรางถนน คสลธสายหนาวัด 
–ดอนปูตา – วัดนนสวรรค์ หมูทีไ ๔ 

พืไอ฿หประชาชนเด
สัญจรทีไสะดวก 

ํ๑์ X ๐  หนา  ตาม
บบ อบตธก าหนด 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

    มีสนทางคมนาคมทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก฿นการสัญจร 

กองชาง 

๎๎ ครงการกอสรางถนนหินคลุกขาสูพืๅนทีไ
การกษตร สายนาบา หมูทีไ ๔ 

พืไอ฿หประชาชนเด
สัญจรทีไสะดวก 

๒์์ X ๐  หนา  ตาม
บบ อบตธก าหนด 

   ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

 

มีสนทางคมนาคมทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก฿นการสัญจร 

กองชาง 

๎๏ ครงการปรับกรดถนนขาสูพืๅนทีไ
การกษตร จ านวน ํ๔ สายทาง   
ต าบลกวางจน 

พืไอ฿หประชาชนเด
สัญจรทีไสะดวก 

ถนนขาสูพืๅนทีไการกษตร
จ านวน ํ๔ สายทาง  ตาม
บบ อบตธก าหนด 

  ๒์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๒์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๒์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

มีสนทางคมนาคมทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก฿นการสัญจร 

กองชาง 
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ทีไ ครงการนกิจกรรม วัตถุประสงค์ ปาหมาย 

งบประมาณ ฒบาทณ ละทีไมา 

ตัวชีๅวัด ฒKPIณ ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ 

๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 
๎๐ ครงการกอสรางถนน คสลธ สาย

รอบหนองลุมพกุ หมูทีไ ๕ 

พืไอ฿หประชาชนเด
สัญจรทีไสะดวก 

๎์์ X ๐  หนา  ตาม
บบ อบตธก าหนด 

  ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

  มีสนทางคมนาคมทีไ
ปนมาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก฿นการสัญจร 

กองชาง 

๎๑ ครงการกอสรางถนนหินคลุกสายทาง
ลัดหมู หมู ๕ –  หมูทีไ๐  หมูทีไ ๕  

พืไอ฿หประชาชนเด
สัญจรทีไสะดวก 

๏์์ X ๐  หนา  ตาม
บบ อบตธก าหนด 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

    มีสนทางคมนาคมทีไ
ปนมาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก฿นการสัญจร 

กองชาง 

๎๒ ดรงการกอสรางถนน คสลธสายสวน
ออย  – กวางจน  หมูทีไ ๕ 

พืไอ฿หประชาชนเด
สัญจรทีไสะดวก 

๏์์ X ๐   ตามบบ 
อบตธก าหนด 

 ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

   มีสนทางคมนาคมทีไ
ปนมาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก฿นการสัญจร 

กองชาง 

๎๓ ครงการกอสรางถนน คสลธสาย
ออยท นาลอม  หมูทีไ ๕ 

พืไอ฿หประชาชนเด
สัญจรทีไสะดวก 

๏์์ X ๐  ตามบบ 
อบตธก าหนด 

  ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

  มีสนทางคมนาคมทีไ
ปนมาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก฿นการสัญจร 

กองชาง 

๎๔ ครงการกอสรางถนนลาดยางสาย
บานนายสมาน –นางส ารวย หมูทีไ ํ์ 

พืไอ฿หประชาชนเด
สัญจรทีไสะดวก 

ํ์์X๐ หนา ์ธ์๐ 

ฒตามบบ อบตธก าหนดณ 
  ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

  มีสนทางคมนาคมทีไ
ปนมาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก฿นการสัญจร 

กองชาง 

๎๕ ครงการขยายเหลทาง คสลธสายบานนาย
ประหยัด  – นายฉลิม ค าหา  หมูทีไ ํ์ 

พืไอ฿หประชาชนเด
สัญจรทีไสะดวก 

๏์์X์ธ๑์ หนา ์ธํ๑ 

ฒตามบบ อบตธก าหนดณ 
   ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

มีสนทางคมนาคมทีไ
ปนมาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก฿นการสัญจร 

กองชาง 

๏์ ครงการกอสรางถนนคอนกรีตสรมิ
หลใก สายบอขยะ หมูทีไ ํ์ 

พืไอ฿หประชาชนเด
สัญจรทีไสะดวก 

๎ถ์์์X๑ หนา ์ธํ๑  หรือ
มีพๅืนทีไเมนอยกวา ํถ์์์ 

 ตารางมตร   

 ๑ถ์์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

   มีสนทางคมนาคมทีไ
ปนมาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก฿นการสัญจร 

กองชาง 

๏ํ ครงการปรับปรุงถนนหินคลุกขาสูพืๅนทีไ
การกษตรสายนามอ จากหนองเผ – ภู
หยวก   หมูทีไ ํ๎ 

พืไอ฿หประชาชนเดสัญจร
ทีไสะดวก 

๓์์X๐  หนา ์ธํ๑ 

ฒตามบบ อบตธก าหนดณ 
   ํ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

 

มีสนทางคมนาคมทีไ
ปนมาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก฿นการสัญจร กองชาง 

๏๎ ครงการกอสรางถนนขาสูพืๅนทีไการกษตรสายนา
นายบุญถม – นานางหลา  บุญสุขา  หมูทีไ ํ๏ 

พืไอ฿หประชาชนเดสัญจร
ทีไสะดวก 

๑์์X๐  หนา ์ธํ๑ 

ฒตามบบ อบตธก าหนดณ 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

    มีสนทางคมนาคมทีไ
ปนมาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก฿นการสัญจร 

กองชาง 
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ทีไ ครงการนกิจกรรม วัตถุประสงค์ ปาหมาย 
งบประมาณ ฒบาทณ ละทีไมา 

ตัวชีๅวัด ฒKPIณ ผลทีไคาดวาจะเดรับ หนวยงานทีไรับผิดชอบ ๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

๏๏ ครงการกอสรางถนน คสลธ 
หมูทีไ  ํ๎  บานบัวพักกวยีน 

พืไอ฿หประชาชนเด
สัญจรทีไสะดวก 

ํ์์X๐  หนา ์ธํ๑ 

ฒตามบบ อบตธก าหนดณ 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

    มีสนทางคมนาคมทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก฿นการสัญจร 

กองชาง 

๏๐ ครงการกอสรางถนน คสลธรอบหนอง
บัว  พรอมปรับปรงุภูมิทัศน์  หมูทีไ ํ๎ 

พืไอ฿หประชาชนเด
สัญจรทีไสะดวก 

ํ์์X๐  หนา ์ธํ๑ 

ฒตามบบ อบตธก าหนดณ 
  ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

  มีสนทางคมนาคมทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก฿นการสัญจร 

กองชาง 

๏๑ ครงการกอสรางถนนคอนกรีตสริม
หลใก สายดอนปูตา หมูทีไ ํ๏ 

พืไอ฿หประชาชนเด
สัญจรทีไสะดวก 

๎ถ์์์X๑  หนา ์ธ๑์ 

ฒตามบบ อบตธก าหนดณ 
 ํถ๑์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

   มีสนทางคมนาคมทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก฿นการสัญจร 

กองชาง 

๏๒ ครงการกอสรางถนนหินคลุกสายหนอง
ดง – ทีไพักสงฆ์   ขาทรงกรด  หมูทีไ 
ํ๏ บานหนองกุง 

พืไอ฿หประชาชนเด
สัญจรทีไสะดวก 

๐์์X๐  หนา ์ธํ๑ 

ฒตามบบ อบตธก าหนดณ 
   ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

 

มีสนทางคมนาคมทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก฿นการสัญจร กองชาง 

๏๓ ครงการกอสรางถนนหินคลุกสายนา
นายประยงค์ ประชามอญ – นานายถนน 
กวพรม  หมูทีไ ํ๏ 

พืไอ฿หประชาชนเด
สัญจรทีไสะดวก 

๒์์X๐  หนา ์ธํ๑ 

ฒตามบบ อบตธก าหนดณ 
ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

    มีสนทางคมนาคมทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก฿นการสัญจร กองชาง 

๏๔ ครงการกอสรางถนนหินคลุกสายบาน
หนองกุง – บานฝายพญานาค  หมูทีไ ํ๐ 

พืไอ฿หประชาชนเด
สัญจรทีไสะดวก 

ํถ๑์์X ๐  หนา ์ธํ๑ 

ฒตามบบ อบตธก าหนดณ 

 ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชน 

   มีสนทางคมนาคมทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก฿นการสัญจร กองชาง 

๏๕ ครงการกอสรางถนน คสลธซอยบาน      
นายทองปาน – นางนิจจา ลาทอง หมูทีไ ํ๐ 

พืไอ฿หประชาชนเด
สัญจรทีไสะดวก 

๎์์X๏  หนา ์ธํ๑ 

ฒหนา รธรธ กวาจนศึกษาณ 
ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

    มีสนทางคมนาคมทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก฿นการสัญจร 

กองชาง 

๐์ ครงการปรับปรุงซอมซมถนนขาสู
พืๅนทีไการกษตร สายหนองคางคก – ทาง 
๎์ํ หมูทีไ ํ๐ 

พืไอ฿หประชาชนเด
สัญจรทีไสะดวก 

๑์์X๐  
ฒตามบบ อบตธก าหนดณ 

  ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

  มีสนทางคมนาคมทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก฿นการสัญจร กองชาง 
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ทีไ ครงการนกิจกรรม วัตถุประสงค์ ปาหมาย 

งบประมาณ ฒบาทณ ละทีไมา 

ตัวชีๅวัด ฒKPIณ ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ ๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 
๐ํ ครงการกอสรางถนนยกรองขาสูพืๅนทีไ

การกษตร สาย ๎์ํ๏ – นานาย
ประหยัด ฿จด ีหมูทีไ ํ๑ 

พืไอ฿หประชาชนเด
สัญจรทีไสะดวก 

ํถ๑์์X๐   
ฒตามบบ อบตธก าหนดณ 

   ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

 

มีสนทางคมนาคมทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความสะดวก
฿นการสัญจร กองชาง 

๐๏ ครงการกอสรางถนน คสลธซอยบาน
นางทองยอย พรอมชนะ  หมูทีไ ํ๑ 

พืไอ฿หประชาชนเด
สัญจรทีไสะดวก 

ํ์์X๏  หนา ์ธํ๑ 

ฒตามบบ อบตธก าหนดณ 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

    มีสนทางคมนาคมทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความสะดวก
฿นการสัญจร กองชาง 

๐๎ ครงการกอสรางถนนหินคลุกขาสูพืๅนทีไ
การกษตรสายหนองสะดา – บานสก
หวา หมูทีไ ํ๑ 

พืไอ฿หประชาชนเด
สัญจรทีไสะดวก 

ํ์์X๏  หนา ์ธํ๑ 

ฒตามบบ อบตธก าหนดณ 

 ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

   มีสนทางคมนาคมทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความสะดวก
฿นการสัญจร กองชาง 

๐๏ ครงการกอสรางถนน คสลธ สายบาน
นายสมทรง  ท บานนายนิคม ลิศคอน
สาร หมูทีไ ํ๒ 

พืไอ฿หประชาชนเด
สัญจรทีไสะดวก 

๎์์ X ๐ หนา  ์ธํ๑ 

ฒตามบบ อบตธก าหนดณ 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

    มีสนทางคมนาคมทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความสะดวก
฿นการสัญจร กองชาง 

๐๐ ครงการปรับปรุงซอมซมถนนหิน
คลุกขาสูพๅืนทีไการกษตร สายบาน
นางมัลลกิา – นายชุมสง หมูทีไ ํ๒ 

พืไอ฿หประชาชน
เดสัญจรทีไสะดวก 

ํถ๑์์ X ๐  หนา ์ธํ๑ 

ตามบบ อบตธก าหนด 

   ๔์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

 

มีสนทางคมนาคมทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก฿นการสัญจร กองชาง 

๐๑ ครงการกอสรางถนน คสลธระหวาง
ต าบล  สายบาน฿หมทพประทาน – 
ต าบลบานดอน  หมูทีไ ํ๒  

พืไอ฿หประชาชน
เดสัญจรทีไสะดวก 

ํ์์X๐  หนา ์ธํ๑ 

ตามบบ อบตธก าหนด 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

    มีสนทางคมนาคมทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก฿นการสัญจร กองชาง 

๐๒ ครงการกอสรางถนน คสลธ สายบาน
นายดอน  ละนายสุพรรณ  หมูทีไ ํ๓  

พืไอ฿หประชาชน
เดสัญจรทีไสะดวก 

๎์X๐  หนา ์ธํ๑ 

ตามบบ อบตธก าหนด 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

    มีสนทางคมนาคมทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก฿นการสัญจร 

กองชาง 
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ทีไ ครงการนกิจกรรม วัตถุประสงค์ ปาหมาย 

งบประมาณ ฒบาทณ ละทีไมา 

ตัวชีๅวัด ฒKPIณ ผลทีไคาดวาจะเดรับ หนวยงานทีไรับผิดชอบ ๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

๐๓ ครงการกอสรางถนนคอนกรีตสรมิ
หลใกสายบานนนจ าปาทอง – บาน
ฉนวน  หมูทีไ ํ๓ 

พืไอ฿หประชาชนเด
สัญจรทีไสะดวก 

ํถ์์์ X ๐  หนา 
์ธํ๑ 

ตามบบ อบตธก าหนด 

 ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

  มีสนทางคมนาคมทีไ
ปนมาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก฿นการสัญจร กองชาง 

๐๔ ครงการกอสรางถนนหินคลุกขาสู
พืๅนทีไการกษตร สายนานายส าอาง –
บาน฿หม ฯ  หมูทีไ ํ๓ 

พืไอ฿หประชาชนเด
สัญจรทีไสะดวก 

ํถ์์์ X ๐ หนา ์ธํ๑ 

ตามบบ อบตธก าหนด 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

    มีสนทางคมนาคมทีไ
ปนมาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก฿นการสัญจร กองชาง 

๐๕ ครงการปรับปรุงถนนลาดยางทับ
คอนกรีต สายบานนางอุบล – นาง
สมัย  หมูทีไ ํ๔ 

พืไอ฿หประชาชนเด
สัญจรทีไสะดวก 

๏์์ X ๐  หนา ์ธํ๑ 

ตามบบ อบตธก าหนด 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

    มีสนทางคมนาคมทีไ
ปนมาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก฿นการสัญจร กองชาง 

๑์ ครงการกอสรางถนน คสลธ สายบานทอง
ส าราญ –กวางจน  หมูทีไ ๐  

พืไอ฿หประชาชนเด
สัญจรทีไสะดวก 

ํ์์ X ๐  หนา ์ธํ๑ 

ตามบบ อบตธก าหนด 

   ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

 

มีสนทางคมนาคมทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก฿นการสัญจร กองชาง 

๑ํ ครงการกอสรางถนน คสลธ  ทางขาสูปาชา  
หมูทีไ ๐  

พืไอ฿หประชาชนเด
สัญจรทีไสะดวก 

ํ์์ X ๐  หนา ์ธํ๑ 

ตามบบ อบตธก าหนด 

   ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

มีสนทางคมนาคมทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก฿นการสัญจร 

กองชาง 

๑๎ ครงการขยายเหลทาง หนาวัดจดีย์   
หมูทีไ ๐  

พืไอ฿หประชาชนเด
สัญจรทีไสะดวก 

ํ์์ X ๐  หนา ์ธํ๑ 

ตามบบ อบตธก าหนด 

   ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

มีสนทางคมนาคมทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก฿นการสัญจร 

กองชาง 

๑๏ ครงการซอมซมผวิจราจรอสฟัลทต์ิกคอ
นกรีต หมูทีไ ํํ  บานทองส าราญ  

พืไออ านวยความสะดวก
฿นการสัญจร 

ขนาด ํถ๎์์X๑  

หนา ์ธ์๐ 

เหลทางกวางขางละ ์ธ๑์มตร 

ํถ๑์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
    มีสนทางคมนาคมทีไปน

มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก฿นการสัญจร 

กองชาง 

๑๐ ครงการกอสรางถนน คสลธ ทางเปปาชา – 
นาลอม  หมูทีไ ๎  

พืไอ฿หประชาชนเด
สัญจรทีไสะดวก 

๎์์ X ๐  หนา ์ธํ๑ 

ตามบบ อบตธก าหนด 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

    มีสนทางคมนาคมทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก฿นการสัญจร 

กองชาง 

๑๑ ครงการกอสรางถนน คสลธ ซอยนายอมร  
มัไนธรรม หมูทีไ ํ   

พืไอ฿หประชาชนเด
สัญจรทีไสะดวก 

๏์์ X ๐  หนา ์ธํ๑ 

ตามบบ อบตธก าหนด 

  ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ผนชุมชน 

  มีสนทางคมนาคมทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก฿นการสัญจร กองชาง 
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ทีไ ครงการนกิจกรรม วัตถุประสงค ์ ปาหมาย 

งบประมาณ ฒบาทณ ละทีไมา 

ตัวชีๅวัด ฒKPIณ ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ 

๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 
๑๒ ครงการกอสรางถนนขาสูพๅืนทีไ

การกษตร จากหอประปา ถึง หวยหมา
ตาย หมูทีไ ๎ 

พืไอ฿หประชาชนเด
สัญจรทีไสะดวก 

๎์์ X ๐  หนา  
ตามบบ อบตธก าหนด 

  ๎๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

  มีสนทางคมนาคมทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความสะดวก
฿นการสัญจร กองชาง 

๑๓ ครงการกอสรางถนน คสลธสายนานาย
ปัญญา ประสมพชร ถึง หนองวง 
บานกวางจน  หมูทีไ ๐ 

พืไอ฿หประชาชนเด
สัญจรทีไสะดวก 

ํ์์ X ๐  หนา ์ธํ๑ 

ตามบบ อบตธก าหนด 

    ๏์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

มีสนทางคมนาคมทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความสะดวก
฿นการสัญจร กองชาง 

๑๔ ครงการกอสรางถนนขาสูพๅืนทีไ
การกษตรสายบานนางละหมอม     
กิดมงคล บานดอนจ าปา  หมูทีไ ๑ 

พืไอ฿หประชาชนเด
สัญจรทีไสะดวก 

๎์์ X ๐  หนา  
ตามบบ อบตธก าหนด 

 ๏์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

  ๏์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

มีสนทางคมนาคมทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความสะดวก
฿นการสัญจร กองชาง 

๑๕ ครงการกอสรางถนนอลฟัล สายวัด
สวรรคน์คร – กนกุง   
บานหนองกุง หมูทีไ ๒ 

พืไอ฿หประชาชนเด
สัญจรทีไสะดวก 

๐์์ X ๑  หนา ์ธํ๑ 

ตามบบ อบตธก าหนด 

    ๑์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

มีสนทางคมนาคมทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความสะดวก
฿นการสัญจร กองชาง 

๒์ ครงการกอสรางถนน คสลธสายหนอง
ตานา – ถนนทางหลวง ๎์ํ บาน
หนองกุง หมูทีไ ํ๐ 

พืไอ฿หประชาชนเด
สัญจรทีไสะดวก 

๏์์ X ๑  หนา ์ธํ๑ 

ตามบบ อบตธก าหนด 

    ๑์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

มีสนทางคมนาคมทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความสะดวก
฿นการสัญจร กองชาง 

๒ํ ครงการกอสรางถนน คสลธ สายบาน
นายค าผุน  ฿จดี บานหนองสะดา  
หมูทีไ ํ๑ 

พืไอ฿หประชาชนเด
สัญจรทีไสะดวก 

๎์์ X ๏  หนา ์ธํ๑ 

ตามบบ อบตธก าหนด 

  ๏์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

  มีสนทางคมนาคมทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความสะดวก
฿นการสัญจร กองชาง 

๒๎ ครงการกอสรางถนน คสลธ สายบาน
฿หมทพประทาน – ขตต าบลบานดอน  
บาน฿หมทพประทาน หมูทีไ ํ๒ 

พืไอ฿หประชาชนเด
สัญจรทีไสะดวก 

๑์์ X ๑  หนา ์ธํ๑ 

ตามบบ อบตธก าหนด 

 ๒์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

  ๒์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

มีสนทางคมนาคมทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความสะดวก
฿นการสัญจร กองชาง 

๒๏ ครงการกอสรางถนนขาสูพๅืนทีไ
การกษตร สายฝายหลวง ทล าหวยนาขี
บานนนจ าปาทอง  หมู ํ๓  

พืไอ฿หประชาชนเด
สัญจรทีไสะดวก 

ํถ๐์์ X ๐  หนา ์ธํ๑ 

ตามบบ อบตธก าหนด 

 ๐์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๐์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

  มีสนทางคมนาคมทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความสะดวก
฿นการสัญจร กองชาง 
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ทีไ ครงการนกิจกรรม วัตถุประสงค ์ ปาหมาย 

งบประมาณ ฒบาทณ ละทีไมา 

ตัวชีๅวัด ฒKPIณ ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ 

๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 
๒๐ ครงการกอสรางถนน คสลธ สายบาน

นางค าบาง บานนนตุน หมูทีไ ๔ 

พืไอ฿หประชาชนเด
สัญจรทีไสะดวก 

๑์์ X ๑  หนา ์ธํ๑ 

ตามบบ อบตธก าหนด 

    ๑์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

มีสนทางคมนาคมทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความสะดวก
฿นการสัญจร กองชาง 

๒๑ ครงการกอสรางถนนคอนกรีตสริม
หลใก ซอยบานนางล าพันธ ์–บานนาง
ปวีณา ทองลาด หมูทีไ ํ 

พืไอ฿หประชาชนเด
สัญจรทีไสะดวก 

ํ์์ X ๐  หนา ์ธํ๑ 

ตามบบ อบตธก าหนด 

  ๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

  มีสนทางคมนาคมทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความสะดวก
฿นการสัญจร กองชาง 

๒๒ ครงการกอสรางถนนหินคลุก   
สายนางาม  หมูทีไ ํ 

พืไอ฿หประชาชนเด
สัญจรทีไสะดวก 

ํถ์์์ X ๑  หนา ์ธํ๑ 

ตามบบ อบตธก าหนด 

 ๑์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

   มีสนทางคมนาคมทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความสะดวก
฿นการสัญจร กองชาง 

๒๓ ครงการกอสรางถนนคอนกรีตสริม
หลใกสายวัดบัวบาน –ศูนย์ปฏิบัติธรรม 

หมูทีไ ํ 

พืไอ฿หประชาชนเด
สัญจรทีไสะดวก 

๐์์ X ๑  หนา ์ธํ๑ 

ตามบบ อบตธก าหนด 

    ๐์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

มีสนทางคมนาคมทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความสะดวก
฿นการสัญจร กองชาง 

๒๔ ครงการกอสรางถนนคอนกรีตสริม
หลใก สายบานนางทองหลือง – บาน
นางทองหลอ บุตะขยีว   

พืไอ฿หประชาชนเด
สัญจรทีไสะดวก 

๏์์ X ๑  หนา ์ธํ๑ 

ตามบบ อบตธก าหนด 

    ๏์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

มีสนทางคมนาคมทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความสะดวก
฿นการสัญจร กองชาง 

๒๕ ครงการกอสรางถนนขาสูพๅืนทีไ
การกษตร สายกวางจน – ทางหลวง
ชนบท บานหนองครอ หมูทีไ ํ๔ 

พืไอ฿หประชาชนเด
สัญจรทีไสะดวก 

ํถ์์์ X ๑  หนา ์ธํ๑ 

ตามบบ อบตธก าหนด 

    ๔์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

มีสนทางคมนาคมทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความสะดวก
฿นการสัญจร กองชาง 

๓์ ครงการกอสรางถนนคอนกรีตสริม
หลใก สายบานนายพรมดี วันทาขยีว – 
บานนายอุเร  หมูทีไ ๏  

พืไอ฿หประชาชนเด
สัญจรทีไสะดวก 

๏์ X ๑  หนา ์ธํ๑ 

ตามบบ อบตธก าหนด 

  ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

  มีสนทางคมนาคมทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความสะดวก
฿นการสัญจร กองชาง 

๓ํ ครงการกอสรางถนนคอนกรีตสริม
หลใก สายบานนางค าดี พธิ์ศรี – บาน
นางสมหมาย กิไงชัยภูมิ หมูทีไ ๏  

พืไอ฿หประชาชนเด
สัญจรทีไสะดวก 

๑์ X ๑  หนา ์ธํ๑ 

ตามบบ อบตธก าหนด 

  ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

  มีสนทางคมนาคมทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความสะดวก
฿นการสัญจร กองชาง 

 



174 

 

ผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ. ๎๑๒ํู๎๑๒๑ี องค์การบริหารสวนต าบลกวางจน อ าภอภูขียว จังหวัดชัยภูมิ www.kwangjhone.go.th  
 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ ๏ สงสริมคุณภาพชีวิต ละชุมชนขຌมขใง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัด ํ ดຌาน พัฒนาครงสรຌางพื นฐาน  สาธารณูปภคละสาธารณูปการ   
 ํ. ยุทธศาสตร์ทีไ ํ การพัฒนาดຌานครงสรຌางพื นฐาน  สาธารณูปภคละสาธารณูปการ 
 ํ.ํ ผนงาน คหะละชุมชน 
 

ทีไ ครงการนกิจกรรม วัตถุประสงค์ ปาหมาย 

งบประมาณ ฒบาทณ ละทีไมา 

ตัวชีๅวัด ฒKPIณ ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ 

๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 
ํ ครงการกอสรางรองระบายนๅ าสาย 

อางหมอืง฿หญ – หนองฉิม หมูทีไ ํ 
บานบัวพักกวียน 

ประชาชนมีรองระบายนๅ าทีไ
สะดวกละปนมาตรฐาน 

หมูทีไ ํ บานบัวพักกวยีน 

ขนาด ๏X๎์์        สาย อาง
หมอืง฿หญ – หนองฉิม 

 ๏์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

   มีรองระบายนๅ าทีไสะดวก ทีไ
ปนมาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความสะดวก 
ปลอดภัย กองชาง 

๎ ครงการกอสรางรองระบายนๅ าซอย
บานนางอ านวย – บานนางจอย  
หมูทีไ ๎ บานนนทอง 

ประชาชนมีรองระบายนๅ าทีไ
สะดวกละปนมาตรฐาน 

หมูทีไ ๎ บานนนทอง 

ขนาด ๎์์X๏์   
ํ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

    มีรองระบายนๅ าทีไสะดวก ทีไ
ปนมาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความสะดวก 
ปลอดภัย กองชาง 

๏ ครงการกอสรางรองระบายนๅ าซอย
บานนายจรัส – นายมังกร หมูทีไ ๎  
บานนนทอง 

ประชาชนมีรองระบายนๅ าทีไ
สะดวกละปนมาตรฐาน 

หมูทีไ ๎ บานนนทอง 

ขนาด ๎์์X๏์   
๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

    มีรองระบายนๅ าทีไสะดวก ทีไ
ปนมาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความสะดวก 
ปลอดภัย กองชาง 

๐ ครงการกอสรางรองระบายนๅ า 

ซอยบานนายพรมดี –บานนายดม 
นักรบ หมูทีไ ๏ บานหนองครอ 

 

ประชาชนมีรองระบายนๅ าทีไ
สะดวกละปนมาตรฐาน 

หมูทีไ ๏ บานหนองครอ 

ขนาด ๏์X๎์์     
ซอยบานนายพรมดี –
บานนายดม นักรบ 

  ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

  มีรองระบายนๅ าทีไสะดวก ทีไ
ปนมาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความสะดวก 
ปลอดภัย 

กองชาง 

๑ ครงการซอมซมรองระบายนๅ า 

หมูทีไ ๏ บานหนองครอ 

 

ประชาชนมีรองระบายนๅ าทีไ
สะดวกละปนมาตรฐาน 

หมูทีไ ๏ บานหนองครอ 

ขนาด ๏์X๎์์ ซอยบาน
มสวงท ศาลากลางบาน  

 ํ๔์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

   มีรองระบายนๅ าทีไสะดวก ทีไ
ปนมาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความสะดวก 
ปลอดภัย กองชาง 

๒ ครงการกอสรางรองระบายนๅ า 

หมูทีไ ๏ บานหนองครอ 

 

ประชาชนมีรองระบาย
นๅ าทีไสะดวกละปน
มาตรฐาน 

หมูทีไ ๏ บานหนองครอ 

ขนาด ๏์X๏์์   ซอย
บานนายสุรชัย   ส
฿หญทบานนายธติิกรณ์           

 ๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

   มีรองระบายนๅ าทีไ
สะดวก ทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก ปลอดภัย กองชาง 
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ทีไ ครงการนกิจกรรม วัตถุประสงค์ ปาหมาย 

งบประมาณ ฒบาทณ ละทีไมา 

ตัวชีๅวัด ฒKPIณ ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ 

๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 
๓ ครงการกอสรางทอระบายนๅ า

บานนายจ านงค์ – ล าหวยหอย  
หมูทีไ ๐ 

ประชาชนมีรองระบายนๅ าทีไ
สะดวกละปนมาตรฐาน 

หมูทีไ ๐ บานกวางจน 

ขนาด ๒์Xํ๑์ ซอยบาน
จ านงค ์– ล าหวยหอย   

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

    มีรองระบายนๅ าทีไสะดวก 
ทีไปนมาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก ปลอดภัย กองชาง 

๔ ครงการกอสรางรองระบายนๅ า
ซอยบานนายมอง – สีไยกบาน
กวางจน หมูทีไ ๐  

ประชาชนมีรองระบายนๅ าทีไ
สะดวกละปนมาตรฐาน 

ตามบบ อบตธก าหนด 

หมูทีไ ๐ บานกวางจน 

 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

    มีรองระบายนๅ าทีไสะดวก 
ทีไปนมาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก ปลอดภัย กองชาง 

๕ ครงการกอสรางรองระบายนๅ า 

หมูทีไ  ๕  บานสวนออย 

 

ประชาชนมีรองระบายนๅ าทีไ
สะดวกละปนมาตรฐาน 

หมูทีไ  ๕ บานสวนออย 

ขนาด ๏์X๎๑์ ซอยบาน
นางหนูลอย –  สีไยกบาน
นายลาน  

 ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

   มีรองระบายนๅ าทีไสะดวก 
ทีไปนมาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก ปลอดภัย กองชาง 

ํ์ ครงการกอสรางรองระบายนๅ า 

สายบานนายทองขันทบานนาย
บุญหลือ  หมูทีไ  ๕ บานสวนออย 

ประชาชนมีรองระบายนๅ าทีไ
สะดวกละปนมาตรฐาน 

หมูทีไ  ๕ บานสวนออย 

ขนาด ๏์X๓์์      
๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

    มีรองระบายนๅ าทีไสะดวก 
ทีไปนมาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก ปลอดภัย กองชาง 

ํํ ครงการกอสรางรองระบายนๅ า สายบาน
นายสนาม นรพิมพ์ – บานนายเพบูลย์  
ฐานวิศษ หมูทีไ ํ๎ บานบัวพักกวียน 

 

ประชาชนมีรองระบาย
นๅ าทีไสะดวกละปน
มาตรฐาน 

หมูทีไ ํ๎ บานบัวพักกวียน 

ขนาด ๐์Xํ๎์  
 ๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ผนชุมชน 

   มีรองระบายนๅ าทีไสะดวก 
ทีไปนมาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก ปลอดภัย กองชาง 

ํ๎ ครงการกอสรางรองระบายนๅ า 
สายบานนางประมวล ทนายทอง
มาหมูทีไ ํ๏ บานหนองกุง 

ประชาชนมีรองระบาย
นๅ าทีไสะดวกละปน
มาตรฐาน 

หมูทีไ ํ๏ บานหนองกุง 

ขนาด ๏์Xํ์์ สายบาน
นายประมวล ทนายทองมา  

  ๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ผนชุมชน 

  มีรองระบายนๅ าทีไสะดวก 
ทีไปนมาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย 

กองชาง 

ํ๏ ครงการกอสรางรองระบายนๅ าบบ
ทอหลอครึไงซีก  หมูทีไ ํ๐ 

ประชาชนมีรองระบายนๅ าทีไ
สะดวกละปนมาตรฐาน 

หมูทีไ ํ๐ บานหนองกุง 

ขนาด ๏์X๎์์  ซอยบาน
นางสุภาว ์– หนองตานา   

๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ผนชุมชน 

    มีรองระบายนๅ าทีไสะดวก 
ทีไปนมาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก ปลอดภัย กองชาง 
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ทีไ ครงการนกิจกรรม วัตถุประสงค์ ปาหมาย 

งบประมาณ ฒบาทณ ละทีไมา 

ตัวชีๅวัด ฒKPIณ ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ 

๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 
ํ๐ ครงการกอสรางรองระบายนๅ า สาย

บานนายสมบัติ ออนอุทัยทบานนาย
อินทร์ สสุย หมูทีไ ํ๑ บานหนองสะดา 

ประชาชนมีรองระบายนๅ าทีไ
สะดวกละปนมาตรฐาน 

หมูทีไ ํ๑ บานหนองสะดา 

ขนาด ๏์X๔์  ซอยบานนาง
ทองกุศล ทศาลากลางบาน 

  ๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ผนชุมชน 

  มีรองระบายนๅ าทีไสะดวก 
ทีไปนมาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก ปลอดภัย กองชาง 

ํ๑ ครงการกอสรางรองระบายนๅ าบบ
ครึไงซีก ซอยบานนางฐิติมา  กวครละ
นางบังอร  หมูทีไ ๐ 

ประชาชนมีรองระบายนๅ าทีไ
สะดวกละปนมาตรฐาน 

หมูทีไ ๐ บานกวางจน 

ขนาด ๏์X๓์     
ํ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ผนชุมชน 

    มีรองระบายนๅ าทีไสะดวก 
ทีไปนมาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก ปลอดภัย กองชาง 

ํ๒ ครงการกอสรางรองระบายนๅ าบบทอ
หลอครึไงซีก 

หมูทีไ ํ๑ บานหนองสะดา 

ประชาชนมีรองระบายนๅ าทีไ
สะดวกละปนมาตรฐาน 

หมูทีไ ํ๑ บานหนองสะดา 

ขนาด ๏์Xํ์์   ซอยนางกลัยา  
พลดงนอก – บานนางทองทง  

 ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ผนชุมชน 

   มีรองระบายนๅ าทีไสะดวก  ทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความสะดวก 
ปลอดภัย 

กองชาง 

ํ๓ ครงการกอสรางรองระบายนๅ าสาย
บานนายสมัย – นายจร  หมูทีไ ๑  

ประชาชนมีรองระบายนๅ าทีไ
สะดวกละปนมาตรฐาน 

หมูทีไ ๑ บานนนจ าปา 

ขนาด ๏์Xํ๑์     

 ํ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ผนชุมชน 

   มีรองระบายนๅ าทีไสะดวก  ทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความสะดวก 
ปลอดภัย 

กองชาง 

ํ๔ ครงการกอสรางรองระบายนๅ า 

สายบานนายสนห ์ ท บานนายส ารวย 
หมูทีไ ํ๓ บานนนจ าปาทอง 

ประชาชนมีรองระบายนๅ าทีไ
สะดวกละปนมาตรฐาน 

หมูทีไ ํ๓ บานนนจ าปาทอง 

ขนาด ๏์X๎์์     

 ํ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ผนชุมชน 

   มีรองระบายนๅ าทีไสะดวก  ทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความสะดวก 
ปลอดภัย 

กองชาง 

ํ๕ ครงการกอสรางรองระบายนๅ าบบครึไงซีก 
ซอยบานนางอรชร  นอืยทอง   หมูทีไ ๒ 

ประชาชนมีรองระบายนๅ าทีไ
สะดวกละปนมาตรฐาน 

หมูทีไ ๒ บานหนองกุง 

ขนาด ๏์X๓์     

ํ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ผนชุมชน 

    มีรองระบายนๅ าทีไสะดวก  ทีไ ปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความสะดวก 
ปลอดภัย 

กองชาง 

๎์ ครงการกอสรางรองระบายนๅ าบบครึไงซีก 
ซอยบานนายสมบูรณ์      บุญสุขา   หมูทีไ ๒ 

ประชาชนมีรองระบายนๅ าทีไ
สะดวกละปนมาตรฐาน 

หมูทีไ ๒ บานหนองกุง 

ขนาด ๏์Xํ๏์     

   ํ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ผนชุมชน 

 มีรองระบายนๅ าทีไสะดวก  ทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความสะดวก 
ปลอดภัย 

กองชาง 

๎ํ ครงการกอสรางรองระบายนๅ าบบครึไงซีก 
ซอยบานนางทัศ  ชืๅอประสงค์   หมูทีไ ๒ 

ประชาชนมีรองระบายนๅ าทีไ
สะดวกละปนมาตรฐาน 

หมูทีไ ๒ บานหนองกุง 

ขนาด ๏์Xํ์์     

 ํ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ผนชุมชน 

   มีรองระบายนๅ าทีไสะดวก ทีไ ปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความสะดวก 
ปลอดภัย 

กองชาง 

๎๎ ครงการกอสรางรองระบายนๅ าบบครึไงซีก 
ซอยบานนางหนูนิด ชนชนะชัย   หมูทีไ ๒ 

ประชาชนมีรองระบายนๅ าทีไ
สะดวกละปนมาตรฐาน 

หมูทีไ ๒ บานหนองกุง 

ขนาด ๏์X๓์     

ํ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ผนชุมชน 

    มีรองระบายนๅ าทีไสะดวก  ทีไปน
มาตรฐานพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับความสะดวก 
ปลอดภัย 

กองชาง 
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ทีไ ครงการนกิจกรรม วัตถุประสงค์ ปาหมาย 
งบประมาณ ฒบาทณ ละทีไมา 

ตัวชีๅวัด ฒKPIณ ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ ๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

ํ ครงการกอสรางฝายกันนๅ าชวง
นานายสุนทร –นานายเว  ทาลี      
หมูทีไ ๎ บานนนทอง 

พืไอกักกใบนๅ าอุปภค 
บริภค฿หปนมาตรฐาน 

หมูทีไ ๎ บานนนทอง คู 
คลองหลงนๅ าสาธารณะ
฿นพืๅนทีไ 

ํถ์์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ผนชุมชน 

    หลงนๅ าสาธารณะเดรับการ
ดูลละ฿ชประยชน์พิไมขึๅน 

หลงนๅ าเดรับการอา฿จ฿สละ฿ช
ประยชน฿์นการอุปภคทบริภค กองชาง 

๎ ครงการกอสรางฝายกันนๅ าชวง
นานายณัฐพงษ์  บุญหรรษา         
หมูทีไ  ๐ บานกวาจน   

พืไอกักกใบนๅ าอุปภค 
บริภค฿หปนมาตรฐาน 

หมูทีไ ๐ บานกวางจน คู 
คลองหลงนๅ าสาธารณะ
฿นพืๅนทีไ 

 ๑์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ผนชุมชน 

   หลงนๅ าสาธารณะเดรับการ
ดูลละ฿ชประยชน์พิไมขึๅน 

หลงนๅ าเดรับการอา฿จ฿สละ฿ช
ประยชน฿์นการอุปภคทบริภค กองชาง 

๏ ครงการขุดลอกหนองนๅ าขุน หนอง
มวง ฝายสก 

หมูทีไ ๔ บานนนตุน      

พืไอกักกใบนๅ าอุปภค 
บริภค฿หปนมาตรฐาน 

หมูทีไ ๔ บานนนตุน   คู 
คลองหลงนๅ าสาธารณะ
฿นพืๅนทีไ 

 ํถ์์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ผนชุมชน 

   หลงนๅ าสาธารณะเดรับการ
ดูลละ฿ชประยชน์พิไมขึๅน 

หลงนๅ าเดรับการอา฿จ฿สละ฿ช
ประยชน฿์นการอุปภคทบริภค กองชาง 

๐ ครงการขุดสระพืไอการกษตร
หนองทุม  หมูทีไ ๕ บานสวนออย    

พืไอบ ารุงรกัษาหลงนๅ า
ละทางระบายนๅ า
สาธารณะ฿หปนมาตรฐาน 

หมูทีไ ๕ บานสวนออย   คู 
คลองหลงนๅ าสาธารณะ
฿นพืๅนทีไ 

 ๕์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ผนชุมชน 

   หลงนๅ าสาธารณะเดรับการ
ดูลละ฿ชประยชน์พิไมขึๅน 

หลงนๅ าเดรับการอา฿จ฿สละ฿ช
ประยชน฿์นการอุปภคทบริภค กองชาง 

๑ ครงการขุดลอกล าหวยสาธารณะ
หมาตาย ชวงบานทองส าราญ   
หมูทีไ ํํ  

พืไอบ ารุงรกัษาหลงนๅ า
ละทางระบายนๅ า
สาธารณะ฿หปนมาตรฐาน 

หมูทีไ ํํ บานทองส าราญ  
คู คลองหลงนๅ า
สาธารณะ฿นพืๅนทีไ 

  ๎ถ์์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ผนชุมชน 

  หลงนๅ าสาธารณะเดรับการ
ดูลละ฿ชประยชน์พิไมขึๅน 

หลงนๅ าเดรับการอา฿จ฿สละ฿ช
ประยชน฿์นการอุปภคทบริภค กองชาง 

๒ ครงการขุดลอกล าหวยสาธารณะ
หนองเผ ชวงบานบัวพักกวียน   
หมูทีไ ํ๎ 

พืไอบ ารุงรกัษาหลงนๅ า
ละทางระบายนๅ า
สาธารณะ฿หปนมาตรฐาน 

หมูทีไ ํ๎ บานบัวพัก
กวียน  คู คลองหลงนๅ า
สาธารณะ฿นพืๅนทีไ 

  ๎ถ์์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
หนวยงานทีไ

กีไยวของ 

  หลงนๅ าสาธารณะเดรับการ
ดูลละ฿ชประยชน์พิไมขึๅน 

หลงนๅ าเดรับการอา฿จ฿สละ฿ช
ประยชน฿์นการอุปภคทบริภค กองชาง 

๓ ครงการขุดลอกหนองเผพรอม
ประตูนๅ าหมูทีไ ํ๏ บานหนองกุง     

พืไอบ ารุงรกัษาหลงนๅ า
ละทางระบายนๅ า
สาธารณะ฿หปนมาตรฐาน 

หมูทีไ ํ๏ บานหนองกุง    
คู คลองหลงนๅ า
สาธารณะ฿นพืๅนทีไ 

  ๕์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
หนวยงานทีไ

กีไยวของ 

  หลงนๅ าสาธารณะเดรับการ
ดูลละ฿ชประยชน์พิไมขึๅน 

หลงนๅ าเดรับการอา฿จ฿สละ฿ช
ประยชน฿์นการอุปภคทบริภค กองชาง 

๔ ครงการขุดลอกล าหวยสาธารณะ
หมาตาย ชวงบานหนองกุง  หมูทีไ 
ํ๏ บานหนองกุง     

พืไอบ ารุงรักษาหลงนๅ า
ละทางระบายนๅ า
สาธารณะ฿หปน
มาตรฐาน 

หมูทีไ ํ๏ บานหนองกุง    
คู คลองหลงนๅ า
สาธารณะ฿นพืๅนทีไ  จากล า
หวยหมาตายทหนองเผ 

 ๔์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
หนวยงานทีไ

กีไยวของ 

   หลงนๅ าสาธารณะเดรับการ
ดูลละ฿ชประยชน์พิไมขึๅน 

หลงนๅ าเดรับการอา฿จ฿ส
ละ฿ชประยชน์฿นการ
อุปภคทบริภค 

กองชาง 
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ทีไ ครงการนกิจกรรม วัตถุประสงค์ ปาหมาย 

งบประมาณ ฒบาทณ ละทีไมา 

ตัวชีๅวัด ฒKPIณ ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ ๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

๕ ครงการกอสรางคลองสงนๅ าฝาย
หลวง  หมูทีไ ํ๓ บานนนจ าปาทอง    

พืไอบ ารุงรักษาหลงนๅ าละทาง
ระบายนๅ าสาธารณะ฿หปน
มาตรฐาน 

หมูทีไ ํ๓ บานนนจ าปา
ทอง   คู คลองหลงนๅ า
สาธารณะ฿นพืๅนทีไ 

  ๎ถ์์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
หนวยงานทีไ

กีไยวของ 

  หลงนๅ าสาธารณะเดรับการ
ดูลละ฿ชประยชน์พิไมขึๅน 

หลงนๅ าเดรับการอา฿จ฿สละ
฿ชประยชน์฿นการอุปภคท
บริภค 

กองชาง 

ํ์ ครงการปรับปรุงระบบประปา
หมูบาน  หมูทีไ ๎ บานนนทอง         

พืไอบ ารุงรักษาหลงนๅ าละทาง
ระบายนๅ าสาธารณะ฿หปน
มาตรฐาน 

หมูทีไ ๎ บานนนทอง        
คู คลองหลงนๅ า
สาธารณะ฿นพืๅนทีไ 

  ๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 

 

  หลงนๅ าสาธารณะเดรับการ
ดูลละ฿ชประยชน์พิไมขึๅน 

หลงนๅ าเดรับการอา฿จ฿สละ
฿ชประยชน์฿นการอุปภคท
บริภค 

กองชาง 

ํํ ครงการปรับปรุงระบบประปา
หมูบาน ฒระบบบาดาลณ   
หมูทีไ ๏ 

พืไอบ ารุงรักษาหลงนๅ าละ
ทางระบายนๅ าสาธารณะ฿ห
ปนมาตรฐาน 

หมูทีไ ๏ บานหนองครอ   
คู คลองหลงนๅ า
สาธารณะ฿นพๅืนทีไ 

 ๔์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
หนวยงาน

ทีไกีไยวของ 

   หลงนๅ าสาธารณะเดรับ
การดูลละ฿ชประยชน์
พิไมขึๅน 

หลงนๅ าเดรับการอา฿จ฿ส
ละ฿ชประยชน์฿นการ
อุปภคทบริภค 

กองชาง 

ํ๎ ครงการจัดหาครืไองกรอง
นๅ าอุปภค –บริภค  หมูทีไ ๏ 

พืไอบ ารุงรักษาหลงนๅ าละ
ทางระบายนๅ าสาธารณะ฿ห
ปนมาตรฐาน 

หมูทีไ ๏ บานหนองครอ      
คู คลองหลงนๅ า
สาธารณะ฿นพืๅนทีไ   

  ๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
หนวยงานทีไ

กีไยวของ 

  หลงนๅ าสาธารณะเดรับการ
ดูลละ฿ชประยชน์พิไมขึๅน 

หลงนๅ าเดรับการอา฿จ฿ส
ละ฿ชประยชน์฿นการ
อุปภคทบริภค 

กองชาง 

ํ๏ ครงการขุดสระ฿นเรนาพืไอ
การกษตร 

พืไอบ ารุงรักษาหลงนๅ าละ
ทางระบายนๅ าสาธารณะ฿ห
ปนมาตรฐาน 

หมูบานละ ๑ บอ  คู 
คลองหลงนๅ า
สาธารณะ฿นพๅืนทีไ 

  ๑์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
หนวยงานทีไ

กีไยวของ 

  หลงนๅ าสาธารณะเดรับการ
ดูลละ฿ชประยชน์พิไมขึๅน 

หลงนๅ าเดรับการอา฿จ฿ส
ละ฿ชประยชน์฿นการ
อุปภคทบริภค 

กองชาง 

ํ๐ ครงการจาะบอบาดาลพืไอ
การกษตร 

พืไอบ ารุงรักษาหลงนๅ าละ
ทางระบายนๅ าสาธารณะ฿ห
ปนมาตรฐาน 

หมูบานละ ๎ บอ  คู 
คลองหลงนๅ า
สาธารณะ฿นพืๅนทีไ 

 ๑์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
หนวยงานทีไ

กีไยวของ 

   หลงนๅ าสาธารณะเดรับ
การดูลละ฿ชประยชน์
พิไมขึๅน 

หลงนๅ าเดรับการอา฿จ฿ส
ละ฿ชประยชน์฿นการ
อุปภคทบริภค 

กองชาง 

 

 

 



179 

 

ผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ. ๎๑๒ํู๎๑๒๑ี องค์การบริหารสวนต าบลกวางจน อ าภอภูขียว จังหวัดชัยภูมิ www.kwangjhone.go.th  
 

ทีไ ครงการนกิจกรรม วัตถุประสงค์ ปาหมาย 

งบประมาณ ฒบาทณ ละทีไมา 

ตัวชีๅวัด ฒKPIณ ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ 

๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

ํ๑ 

ครงการกอสรางฝายนๅ า
ลนล าหวยกวางจน    
หมูทีไ ๐   

พืไอบ ารุงรักษาหลงนๅ าละ
ทางระบายนๅ าสาธารณะ฿ห
ปนมาตรฐาน 

หมูทีไ ๐  บานกวางจน    คู คลอง
หลงนๅ าสาธารณะ฿นพืๅนทีไ จากกุด
กวางจนทนานางทองปอน 

 ํถ๑์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
หนวยงานทีไ

กีไยวของ 

   หลงนๅ าสาธารณะ
เดรับการดูลละ
฿ชประยชน์พิไมขึๅน 

หลงนๅ าเดรับการอา฿จ฿ส
ละ฿ชประยชน์฿นการ
อุปภคทบริภค 

กองชาง 

ํ๒ 

ครงการกอสรางฝายกัน
นๅ าล าหวยนาบา –นาสียว 

หมูทีไ ๑   

พืไอบ ารุงรักษาหลงนๅ าละ
ทางระบายนๅ าสาธารณะ฿ห
ปนมาตรฐาน 

หมูทีไ ๑ บานดอนจ าปา    คู คลอง
หลงนๅ าสาธารณะ฿นพืๅนทีไ  จากนา
นายถวิลทนานางหลีไยม ฒตอนบนณ  

 ํถ๐์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
หนวยงานทีไ

กีไยวของ 

   หลงนๅ าสาธารณะ
เดรับการดูลละ
฿ชประยชน์พิไมขึๅน 

หลงนๅ าเดรับการอา฿จ฿ส
ละ฿ชประยชน์฿นการ
อุปภคทบริภค 

กองชาง 

ํ๓ 

ครงการกอสรางระบบ
ประปาผวิดิน หมูทีไ ๓   

พืไอบ ารุงรักษาหลงนๅ าละ
ทางระบายนๅ าสาธารณะ฿ห
ปนมาตรฐาน 

หมูทีไ  ๓ บานหนองปอดง    คู 
คลองหลงนๅ าสาธารณะ฿นพืๅนทีไ 

  ๐์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
หนวยงานทีไ

กีไยวของ 

  หลงนๅ าสาธารณะ
เดรับการดูลละ
฿ชประยชน์พิไมขึๅน 

หลงนๅ าเดรับการอา฿จ฿ส
ละ฿ชประยชน์฿นการ
อุปภคทบริภค 

กองชาง 

ํ๔ 

ครงการกอสรางวางทอ
มนประปาหมูบาน   

หมูทีไ ๓ 

พืไอบ ารุงรักษาหลงนๅ าละ
ทางระบายนๅ าสาธารณะ฿ห
ปนมาตรฐาน 

หมูทีไ ๓ บานหนองปอดง  คู 
คลองหลงนๅ าสาธารณะ฿นพืๅนทีไ   

 ๐์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ผนชุมชน 

 

   หลงนๅ าสาธารณะ
เดรับการดูลละ
฿ชประยชน์พิไมขึๅน 

หลงนๅ าเดรับการอา฿จ฿ส
ละ฿ชประยชน์฿นการ
อุปภคทบริภค 

กองชาง 

ํ๕ 

ครงการกอสรางฝายนๅ าลน 
คสลธชวงนานายจ าปา มณี
ศร ี หมูทีไ ๔ 

พืไอบ ารุงรักษาหลงนๅ าละ
ทางระบายนๅ าสาธารณะ฿ห
ปนมาตรฐาน 

หมูทีไ ๔ นนตุน          คู คลอง
หลงนๅ าสาธารณะ฿นพืๅนทีไ 

 ๐์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
หนวยงาน

ทีไกีไยวของ 

   หลงนๅ าสาธารณะ
เดรับการดูลละ
฿ชประยชน์พิไมขึๅน 

หลงนๅ าเดรับการอา฿จ฿ส
ละ฿ชประยชน์฿นการ
อุปภคทบริภค 

กองชาง 

๎์ 

ครงการซอมซมปรับปรุง
ระบบประปาหมูบาน 

หมูทีไ ๔ 

พืไอบ ารุงรักษาหลงนๅ าละ
ทางระบายนๅ าสาธารณะ฿ห
ปนมาตรฐาน 

หมูทีไ ๔ บานนนตุน               คู 
คลองหลงนๅ าสาธารณะ฿นพืๅนทีไ 

 ๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
หนวยงาน

ทีไกีไยวของ 

   หลงนๅ าสาธารณะ
เดรับการดูลละ
฿ชประยชน์พิไมขึๅน 

หลงนๅ าเดรับการอา฿จ฿ส
ละ฿ชประยชน์฿นการ
อุปภคทบริภค 

กองชาง 

๎ํ 

ครงการกอสรางคลองสงนๅ า
สายสมาน – หนองสะบง    
หมูทีไ ํํ  

พืไอบ ารุงรักษาหลงนๅ า
ละกกักใบนๅ าสาธารณะ
฿หปนมาตรฐาน 

หมูทีไ ํํ บานทองส าราญ   คู 
คลองหลงนๅ าสาธารณะ฿นพืๅนทีไ 

 ๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
หนวยงานทีไ

กีไยวของ 

   หลงนๅ าสาธารณะ
เดรับการดูลละ
฿ชประยชน์พิไมขึๅน 

หลงนๅ าเดรับการอา฿จ฿ส
ละ฿ชประยชน์฿นการ
อุปภคทบริภค 

กองชาง 
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ทีไ ครงการนกิจกรรม วัตถุประสงค์ ปาหมาย 

งบประมาณ ฒบาทณ ละทีไมา 

ตัวชีๅวัด ฒKPIณ ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ 

๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

๎๎ 

ครงการขุดลอกหนองเผ   
หมูทีไ ํ๎ บานบัวพักกวียน      

พืไอบ ารุงรักษาหลงนๅ า
ละทางระบายนๅ า
สาธารณะ฿หปนมาตรฐาน 

หมูทีไ ํ๎ บานบัวพักกวยีน  
คู คลองหลงนๅ าสาธารณะ
฿นพืๅนทีไ ฒหนองเผณ 

  ๐์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
หนวยงาน

ทีไกีไยวของ 

  หลงนๅ าสาธารณะ
เดรับการดูลละ฿ช
ประยชน์พิไมขึๅน 

หลงนๅ าเดรับการอา฿จ฿ส
ละ฿ชประยชน์฿นการ
อุปภคทบริภค 

กองชาง 

๎๏ 

ครงการกอสรางฝายนๅ าลน 

หมูทีไ ํํ บานทองส าราญ             
พืไอบ ารุงรักษาหลงนๅ า
ละทางระบายนๅ า
สาธารณะ฿หปนมาตรฐาน 

หมูทีไ ํํ บานทองส าราญ             
คู คลองหลงนๅ าสาธารณะ฿น
พืๅนทีไ ฒชวงนานายกองหลาณ 

 ๐์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
หนวยงานทีไ

กีไยวของ 

   หลงนๅ าสาธารณะ
เดรับการดูลละ฿ช
ประยชน์พิไมขึๅน 

หลงนๅ าเดรับการอา฿จ฿ส
ละ฿ชประยชน์฿นการ
อุปภคทบริภค 

กองชาง 

๎๐ 

ครงการวางทอหนองพอกนอย 

หมูทีไ ํ๎ บานบัวพักกวยีน     
พืไอบ ารุงรักษาหลงนๅ า
ละทางระบายนๅ า
สาธารณะ฿หปนมาตรฐาน 

หมูทีไ ํ๎ บานบัวพักกวียน    คู 
คลองหลงนๅ าสาธารณะ฿น
พืๅนทีไ  ขนาด ํ๎Xํ์์ 

  ๐์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
หนวยงานทีไ

กีไยวของ 

  หลงนๅ าสาธารณะ
เดรับการดูลละ฿ช
ประยชน์พิไมขึๅน 

หลงนๅ าเดรับการอา฿จ฿ส
ละ฿ชประยชน์฿นการ
อุปภคทบริภค 

กองชาง 

๎๑ 

ครงการกอสรางสะพาน
ฝายนๅ าลนล าหวยหมาตาย  
หมูทีไ ํ๎ บานบัวพักกวียน     

พืไอบ ารุงรักษาหลงนๅ า
ละทางระบายนๅ า
สาธารณะ฿หปนมาตรฐาน 

หมูทีไ ํ๎ บานบัวพักกวียน          
คู คลองหลงนๅ าสาธารณะ฿น
พืๅนทีไ ฒนานายชู ทองชัยภูมิณ 

 ๐์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
หนวยงานทีไ

กีไยวของ 

   หลงนๅ าสาธารณะ
เดรับการดูลละ฿ช
ประยชน์พิไมขึๅน 

หลงนๅ าเดรับการอา฿จ฿ส
ละ฿ชประยชน์฿นการ
อุปภคทบริภค 

กองชาง 

๎๒ 

ครงการกอสรางหอถังประปา
พรอมขยายขตประปาหมูบาน 

หมูทีไ ํ๏ 

พืไอบ ารุงรักษาหลงนๅ า
ละทางระบายนๅ า
สาธารณะ฿หปนมาตรฐาน 

หมูทีไ ํ๏ บานหนองกงุค า    
คู คลองหลงนๅ า
สาธารณะ฿นพๅืนทีไ 

  ๐์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
หนวยงานทีไ

กีไยวของ 

  หลงนๅ าสาธารณะ
เดรับการดูลละ฿ช
ประยชน์พิไมขึๅน 

หลงนๅ าเดรับการอา฿จ฿ส
ละ฿ชประยชน์฿นการ
อุปภคทบริภค 

กองชาง 

๎๓ 

ครงการกอสรางฝายนๅ าลน
ล าหวยหมาตาย  หมูทีไ ํ๏ 

พืไอบ ารุงรักษาหลงนๅ า
ละทางระบายนๅ า
สาธารณะ฿หปนมาตรฐาน 

หมูทีไ ํ๏ บานหนองกุงค า             
คู คลองหลงนๅ าสาธารณะ฿นพืๅนทีไ  
ชวงนานางบุญ  ทพจันทร์ ละนา
นายบุญพใง  ผนทอง     

 ๐์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
หนวยงานทีไ

กีไยวของ 

   หลงนๅ าสาธารณะ
เดรับการดูลละ฿ช
ประยชน์พิไมขึๅน 

หลงนๅ าเดรับการอา฿จ฿ส
ละ฿ชประยชน์฿นการ
อุปภคทบริภค 

กองชาง 
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ทีไ ครงการนกิจกรรม วัตถุประสงค์ ปาหมาย 

งบประมาณ ฒบาทณ ละทีไมา 

ตัวชีๅวัด ฒKPIณ ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ 

๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

๎๔ 

ครงการทอสงนๅ าหนองตานา  
หมูทีไ ํ๐ บานหนองกุง      

พืไอบ ารุงรักษาหลงนๅ าละ
ทางระบายนๅ าสาธารณะ฿หปน
มาตรฐาน 

หมูทีไ ํ๐ บานหนองกุง     
คู คลองหลงนๅ า
สาธารณะ฿นพๅืนทีไ   

 ๐์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
หนวยงานทีไ

กีไยวของ 

๐์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
หนวยงานทีไ

กีไยวของ 

  หลงนๅ าสาธารณะ
เดรับการดูลละ฿ช
ประยชน์พิไมขึๅน 

หลงนๅ าเดรับการอา฿จ
฿สละ฿ชประยชน์฿น
การอุปภคทบริภค 

กองชาง 

๎๕ 

ครงการกอสรางสะพาน
ฝายนๅ าลน 

หมูทีไ ํ๐ บานหนองกุง      

พืไอบ ารุงรักษาหลงนๅ าละ
ทางระบายนๅ าสาธารณะ฿หปน
มาตรฐาน 

หมูทีไ ํ๐ บานหนองกุง         
คู คลองหลงนๅ า
สาธารณะ฿นพๅืนทีไ 

  ๐์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
หนวยงานทีไ

กีไยวของ 

  หลงนๅ าสาธารณะ
เดรับการดูลละ฿ช
ประยชน์พิไมขึๅน 

หลงนๅ าเดรับการอา฿จ
฿สละ฿ชประยชน์฿น
การอุปภคทบริภค 

กองชาง 

๏์ 

ครงการกอสรางคลองสงนๅ า 

ละขุดหนองฉิม หมูทีไ ํ  
บานบัวพักกวียน 

พืไอบ ารุงรักษาหลงนๅ าละ
ทางระบายนๅ าสาธารณะ฿หปน
มาตรฐาน 

หมูทีไ ํ สายสกก – หนอง
สาธารณะหนองฉมิ ขนาด 
ํ์์ มตร  ระยะทีไสอง 

  ๑์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
หนวยงานทีไ

กีไยวของ 

  หลงนๅ าสาธารณะ
เดรับการดูลละ
฿ชประยชน์พิไมขึๅน 

มีคลองสงนๅ า เดรับการ
อา฿จ฿สละ฿ชประยชน์
฿นการอุปภคทบริภค 

กองชาง 

๏ํ 

ครงการกอสรางประตูปดปด
นๅ า  หมูทีไ ํ บานบัวพักกวียน 

พืไอปนการบรกิารนๅ า
อุปภคบริภค 

จ านวน  ํ  ครงการ 

ฒอางกใบนๅ าสกก ณหมูทีไ ํณ 
  ๒์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
หนวยงานทีไ

กีไยวของ 

  พืไอปนการบริการ
นๅ าอุปภคบริภค 

พืไอปนการบรกิารนๅ า
อุปภคบริภค กองชาง 

๏๎ 

ครงการขุดลอกหนองหินลาด 

หมูทีไ ํ บานบัวพักกวยีน 

พืไอบ ารุงรักษาหลงนๅ าละ
ทางระบายนๅ าสาธารณะ฿หปน
มาตรฐาน 

หมูทีไ ํ  นืๅอทีไประมาณ 
๑์ เร 

๑์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
หนวยงานทีไ

กีไยวของ 

    หลงนๅ าสาธารณะ
เดรับการดูลละ
฿ชประยชน์พิไมขึๅน 

มีคลองสงนๅ า เดรับการ
อา฿จ฿สละ฿ชประยชน์
฿นการอุปภคทบริภค 

กองชาง 

๏๏ 

ครงการกอสรางฝายคอนกรีต
สริมหลใก ล าหอยหอย 

หมูทีไ ๏  

พืไอบ ารุงรักษาหลงนๅ าละ
ทางระบายนๅ าสาธารณะ฿หปน
มาตรฐาน 

หมูทีไ ๏ ฒชวงระหวางนา
นางนวล  งิๅวเธสงค์ –  นา
นางถนอม หลักศรีณ 

 ํถ์์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
หนวยงานทีไ

กีไยวของ 

   หลงนๅ าสาธารณะ
เดรับการดูลละ
฿ชประยชน์พิไมขึๅน 

มีหลงนๅ า เดรับการอา
฿จ฿สละ฿ชประยชน์฿น
การอุปภคทบริภค 

กองชาง 

๏๐ 

ครงการจาะบอบาดาลพืไอ
การกษตร หมูทีไ ํ๑ 

พืไอปนการท าการกษตร
ของกษตรกร฿หปน
มาตรฐาน 

พืๅนทีไ จ านวน  ๏์  เรตอ 
ํ บอ 

๏์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
หนวยงานทีไ

กีไยวของ 

    พืไอปนการท า
การกษตรของ
กษตรกร฿หปน
มาตรฐาน 

พืไอปนการท า
การกษตรของกษตรกร
฿หปนมาตรฐาน 

กองชาง 
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ทีไ ครงการนกิจกรรม วัตถุประสงค์ ปาหมาย 

งบประมาณ ฒบาทณ ละทีไมา 

ตัวชีๅวัด ฒKPIณ ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ 

๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

ํ 

ครงการขยายขตเฟฟารงตไ า 
ละเฟฟาสองสวาง  สายสีไยก 
– นานางจติร ส าราญ 

หมูทีไ ๎ 

พืไอ฿หพืๅนทีไมีเฟฟาสาธารณะ เฟสอง
สวางคลอบคลุมพืๅนทีไ พืไอความ
ปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สนิของ
ประชาชน฿นวลากลางคนื 

หมูทีไ ๎ บานนนทอง
ด านินการนอุดหนุนหนวยงาน
การเฟฟา ติดตัๅงขยายนวขต
เฟฟา ํถ์์์ มตร 

 ๐์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
หนวยงานทีไ

กีไยวของ 

   นวเฟฟาสาธารณะ
พิไมขึๅน เมกดิ
อาชญากรรม฿นพืๅนทีไ 

ประชาชนมีความปลอดภัย฿นชีวิต
ละทรัพย์สิน มีเฟฟาสองสวาง฿น
วลากลางคืนทีไปนมาตรฐาน กองชาง 

๎ 

ครงการขยายขตเฟฟารงตไ า 
ละเฟฟาสองสวาง 

หมูทีไ ๏ 

พืไอ฿หพืๅนทีไมีเฟฟาสาธารณะ เฟสอง
สวางคลอบคลุมพืๅนทีไ พืไอความ
ปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สนิของ
ประชาชน฿นวลากลางคนื 

หมูทีไ ๏ บานหนองครอด านนิการน
อุดหนุนหนวยงานการเฟฟา ตดิตัๅง
ขยายนวขตเฟฟาสาธารณะ พๅืนทีไ 
ชวง รธรธคุรรุาษฎร์  

 ๐์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
หนวยงานทีไ

กีไยวของ 

   นวเฟฟาสาธารณะ
พิไมขึๅน เมกดิ
อาชญากรรม฿นพืๅนทีไ 

ประชาชนมีความปลอดภัย฿น
ชีวิตละทรัพย์สิน มีเฟฟาสอง
สวาง฿นวลากลางคนืทีไปน
มาตรฐาน 

กองชาง 

๏ 

ครงการขยายขตเฟฟา
รงตไ า ละเฟฟาสอง
สวาง  หมูทีไ ๐ 

พืไอ฿หพืๅนทีไมีเฟฟาสาธารณะ 
เฟสองสวางคลอบคลุมพืๅนทีไ 
พืไอความปลอดภัย฿นชีวิต
ละทรัพย์สินของประชาชน
฿นวลากลางคนื 

หมูทีไ ๐ บานกวางจน ด านินการน
อุดหนนุหนวยงานการเฟฟา ตดิตัๅงขยาย
นวขตเฟฟาสาธารณะ พๅืนทีไ ชวงบาน
นางบุญยัง  
ประชามอญ 

นางมะลิ  ผลประกอบ 

นางทองด ี คตรภูขยีว 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

    นวเฟฟาสาธารณะ
พิไมขึๅน เมกดิ
อาชญากรรม฿นพืๅนทีไ 

ประชาชนมีความปลอดภัย฿น
ชีวติละทรัพย์สิน มีเฟฟา
สองสวาง฿นวลากลางคืนทีไ
ปนมาตรฐาน 

กองชาง 

๐ 

ครงการขยายขตเฟฟา
สองสวาง พรอมปรับปรุง
ระบบเฟฟา หมูทีไ ๑  
บานดอนจ าปา 

พืไอ฿หพืๅนทีไมีเฟฟาสาธารณะ 
เฟสองสวางคลอบคลุมพืๅนทีไ 
พืไอความปลอดภัย฿นชีวิต
ละทรัพย์สินของประชาชน
฿นวลากลางคนื 

หมูทีไ ๑ บานดอนจ าปาด านนิการน
อุดหนนุหนวยงานการเฟฟา ตดิตัๅงขยาย
นวขตเฟฟาสาธารณะเฟฟาสองสวาง 
พืๅนทีไ  จ านวน  ๎  จุด ชวงบานนาง
สมบัติ  ศรีกว ถบานนายประสริฐ    
กุลหนองดง  

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
หนวยงานทีไ

กีไยวของ 
ฒผนชุมชนณ 

    นวเฟฟาสาธารณะ
พิไมขึๅน เมกดิ
อาชญากรรม฿นพืๅนทีไ 

ประชาชนมีความปลอดภัย
฿นชวีิตละทรัพย์สิน มี
เฟฟาสองสวาง฿นวลา
กลางคืนทีไปนมาตรฐาน 

กองชาง 

๑ 

ครงการขยายขตเฟฟารง
ตไ า ละเฟฟาสองสวาง 

หมูทีไ ๓ บานหนองปอดง 

พืไอ฿หพืๅนทีไมีเฟฟาสาธารณะ 
เฟสองสวางคลอบคลุมพืๅนทีไ 
พืไอความปลอดภัย฿นชีวิต
ละทรัพย์สินของประชาชน
฿นวลากลางคนื 

หมูทีไ ๓ บานหนองปอดง 
ด านินการนอุดหนุนหนวยงาน
การเฟฟา ติดตัๅงขยายนวขต
เฟฟาสาธารณะ พืๅนทีไ ภาย฿น
หมูบาน 

 ๐์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
หนวยงานทีไ

กีไยวของ 
ฒผนชุมชนณ 

 

     นวเฟฟาสาธารณะ
พิไมขึๅน เมกดิ
อาชญากรรม฿นพืๅนทีไ 

ประชาชนมีความปลอดภัย฿น
ชีวติละทรัพย์สิน มีเฟฟา
สองสวาง฿นวลากลางคืนทีไ
ปนมาตรฐาน 

กองชาง 
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ทีไ ครงการนกิจกรรม วัตถุประสงค์ ปาหมาย 

งบประมาณ ฒบาทณ ละทีไมา 

ตัวชีๅวัด ฒKPIณ ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ 

๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

๒ 

ครงการขยายขตเฟฟารงตไ า ละ
เฟฟาสองสวาง พรอมปรับปรุงระบบ
เฟฟา ละเฟฟาพืไอการกษตร 

หมูทีไ ํ๔ บานกวางจน   

พืไอ฿หพืๅนทีไมีเฟฟาสาธารณะ 
เฟสองสวางคลอบคลุมพืๅนทีไ 
พืไอความปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของประชาชน฿นวลา
กลางคนื 

หมูทีไ ํ๔ บานกวางจน  
ด านนิการนอุดหนุนหนวยงานการ
เฟฟา ตดิตัๅงขยายนวขตเฟฟา
สาธารณะ พๅืนทีไ นายประยงค์ นาง
สายฝน นายจ าปา นายวาสนา      
นายวัชรพล นายมนตรี นายปัญญา 

  ๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
หนวยงานทีไ

กีไยวของ 
ฒผนชุมชนณ 

  นวเฟฟาสาธารณะ
พิไมขึๅน เมกดิ
อาชญากรรม฿นพืๅนทีไ 

ประชาชนมีความปลอดภัย฿น
ชีวิตละทรัพย์สิน มีเฟฟา
สองสวาง฿นวลากลางคนืทีไ
ปนมาตรฐาน 

กองชาง 

๓ 

ครงการขยายขตเฟฟารงตไ า 
ละเฟฟาสองสวาง พรอม
ปรับปรุงระบบเฟฟา  หมูทีไ ๔ 

พืไอ฿หพืๅนทีไมีเฟฟาสาธารณะ 
เฟสองสวางคลอบคลุมพืๅนทีไ 
พืไอความปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของประชาชน฿นวลา
กลางคนื 

หมูทีไ ๔ บานนนตุนด านินการน
อุดหนุนหนวยงานการเฟฟา ตดิตัๅง
ขยายนวขตเฟฟาสาธารณะ พๅืนทีไ  
สายนนตุนทบาน฿หมทพประทาน 

  ๐์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
หนวยงานทีไ

กีไยวของ 
ฒผนชุมชนณ 

  นวเฟฟาสาธารณะ
พิไมขึๅน เมกดิ
อาชญากรรม฿นพืๅนทีไ 

ประชาชนมีความปลอดภัย฿น
ชีวิตละทรัพย์สิน มีเฟฟา
สองสวาง฿นวลากลางคนืทีไ
ปนมาตรฐาน 

กองชาง 

๔ 

ครงการขยายขตเฟฟารงตไ า สาย
บานนายวลัิย  พลยางนอก – นานาง
สังวาล  มืองกว   หมูทีไ ๕ 

พืไอ฿หพืๅนทีไมีเฟฟาสาธารณะ เฟสอง
สวางคลอบคลุมพืๅนทีไ พืไอความ
ปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สนิของ
ประชาชน฿นวลากลางคนื 

หมูทีไ ๕ ด านินการนอุดหนุน
หนวยงานการเฟฟา ติดตัๅงขยาย
นวขตเฟฟาสาธารณะ พืๅนทีไ 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
หนวยงานทีไ

กีไยวของ 
ฒผนชุมชนณ 

    นวเฟฟาสาธารณะ
พิไมขึๅน เมกดิ
อาชญากรรม฿นพืๅนทีไ 

ประชาชนมีความปลอดภัย฿น
ชีวิตละทรัพย์สิน มีเฟฟา
สองสวาง฿นวลากลางคนืทีไ
ปนมาตรฐาน 

กองชาง 

๕ 

ครงการขยายขตเฟฟารงตไ า 
ขาศูนย์ดใกลใกวัดราษฎร์สามคัคี  
หมูทีไ ํ๑ บานหนองสะดา 

พืไอ฿หพืๅนทีไมีเฟฟาสาธารณะ 
เฟสองสวางคลอบคลุมพืๅนทีไ 
พืไอความปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของประชาชน 

หมูทีไ ํ๑ บานหนองสะดา  
ด านินการนอุดหนุนหนวยงาน
การเฟฟา ติดตัๅงขยายนวขต
เฟฟาสาธารณะ  

ํ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
หนวยงานทีไ
กีไยวของ 
ฒผนชุมชนณ 

    นวเฟฟาสาธารณะ
พิไมขึๅน เมกดิ
อาชญากรรม฿นพืๅนทีไ 

ประชาชนมีความปลอดภัย฿น
ชีวติละทรัพย์สิน มีเฟฟาสอง
สวาง฿นวลากลางคืนทีไปน
มาตรฐาน 

กองชาง 

ํ์ 

ครงการขยายขตเฟฟารงตไ า 
ละเฟฟาสองสวาง พรอม
ปรับปรุงระบบเฟฟา ละเฟฟา
พืไอการกษตร  หมูทีไ ํ๏ 

พืไอ฿หพืๅนทีไมีเฟฟาสาธารณะ 
เฟสองสวางคลอบคลุมพืๅนทีไ 
พืไอความปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของประชาชน฿นวลา
กลางคนื 

หมูทีไ ํ๏ บานหนองกุงค า
ด านินการนอุดหนุนหนวยงาน
การเฟฟา ติดตัๅงขยายนวขต
เฟฟาสาธารณะ พืๅนทีไ ภาย฿น
หมูบาน สายหนองดง – ธาตุทอง 

  ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

  นวเฟฟาสาธารณะ
พิไมขึๅน เมกดิ
อาชญากรรม฿นพืๅนทีไ 

ประชาชนมีความปลอดภัย฿น
ชีวติละทรัพย์สิน มีเฟฟาสอง
สวาง฿นวลากลางคืนทีไปน
มาตรฐาน 

กองชาง 
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ทีไ ครงการนกิจกรรม วัตถุประสงค ์ ปาหมาย 

งบประมาณ ฒบาทณ ละทีไมา 

ตัวชีๅวัด ฒKPIณ ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ 

๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

ํํ 

ครงการขยายขตเฟฟารงตไ า สายบาน
นายประดิษฐ์  ดลิกลาภ –บานายหนู
จันทร์ ละทางบานสวนออยท บานนาย
กมน  หมูทีไ ํ๐  บานหนองกุง 

พืไอ฿หพืๅนทีไมีเฟฟาสาธารณะ เฟ
สองสวางคลอบคลุมพืๅนทีไ พืไอ
ความปลอดภัย฿นชีวติละทรัพย์สิน
ของประชาชน฿นวลากลางคืน 

หมูทีไ ํ๐ บานหนองกุง ด านนิการน
อุดหนุนหนวยงานการเฟฟา ตดิตัๅง
ขยายนวขตเฟฟาสาธารณะ  

๓์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

    นวเฟฟาสาธารณะ
พิไมขึๅน เมกดิ
อาชญากรรม฿น
พืๅนทีไ 

ประชาชนมีความปลอดภัย฿น
ชีวิตละทรัพย์สิน มีเฟฟา
สองสวาง฿นวลากลางคนืทีไ
ปนมาตรฐาน 

กองชาง 

ํ๎ 

ครงการขยายขตเฟฟารงตไ า ละเฟฟา
สองสวาง พรอมปรับปรุงระบบเฟฟา 
ละเฟฟาพืไอการกษตร หมูทีไ ํ๑ 

พืไอ฿หพืๅนทีไมีเฟฟาสาธารณะ เฟ
สองสวางคลอบคลุมพืๅนทีไ พืไอ
ความปลอดภัย฿นชีวติละทรัพย์สิน
ของประชาชน฿นวลากลางคืน 

หมูทีไ ํ๑ บานหนองสะดา
ด านนิการนอุดหนุนหนวยงานการ
เฟฟา ตดิตัๅงขยายนวขตเฟฟา
สาธารณะ พๅืนทีไ ชวงบานนายอีๆด 
พธิ์กลาง  

 ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ผน
ชุมชน 

   นวเฟฟาสาธารณะ
พิไมขึๅน เมกดิ
อาชญากรรม฿น
พืๅนทีไ 

ประชาชนมีความปลอดภัย฿น
ชีวิตละทรัพย์สิน มีเฟฟา
สองสวาง฿นวลากลางคนืทีไ
ปนมาตรฐาน 

กองชาง 

ํ๏ 

ครงการขยายเฟฟารงตไ า ละสอง
สวาง บานนายเสว –  บานนายสุดตา  
หมูทีไ ํ๒ บาน฿หมทพประทาน 

พืไอ฿หพืๅนทีไมีเฟฟาสาธารณะ 
เฟสองสวางคลอบคลุมพืๅนทีไ 
พืไอความปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของประชาชน฿นวลา
กลางคนื 

หมูทีไ ํ๒ บาน฿หมทพประทาน  
ด านินการนอุดหนุนหนวยงาน
การเฟฟา ติดตัๅงขยายนวขต
เฟฟาสาธารณะ พืๅนทีไ ชวงบาน
นายเสว – นายสุดา         

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ผนชุมชน 

    นวเฟฟาสาธารณะ
พิไมขึๅน เมกิด
อาชญากรรม฿นพืๅนทีไ 

ประชาชนมีความปลอดภัย
฿นชีวติละทรัพย์สิน มี
เฟฟาสองสวาง฿นวลา
กลางคืนทีไปนมาตรฐาน 

กองชาง 

ํ๐ 

ครงการยายหมอปลงเฟฟา   
หมูทีไ ํ๏ 

พืไอ฿หพืๅนทีไมีเฟฟาสาธารณะ 
เฟสองสวางคลอบคลุมพืๅนทีไ 
พืไอความปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของประชาชน฿นวลา
กลางคนื 

หมูทีไ ํ๏ บานหนองกุงค า
ด านินการนอุดหนุนหนวยงาน
การเฟฟา ติดตัๅงขยายนวขต
เฟฟาสาธารณะ พืๅนทีไ  
ปลีไยนสถานทีไหมอปลง 

 ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ผนชุมชน 

   นวเฟฟาสาธารณะ
พิไมขึๅน เมกิด
อาชญากรรม฿นพืๅนทีไ 

ประชาชนมีความปลอดภัย
฿นชีวติละทรัพย์สิน มี
เฟฟาสองสวาง฿นวลา
กลางคืนทีไปนมาตรฐาน 

กองชาง 

ํ๑ 

ครงการขยายเฟฟารงตไ า 
พืไอการกษตร  ซอยรงรียน 
– บานนางค าบู กะพันธ์ขียว    
หมูทีไ ํ๓ 

พืไอ฿หพืๅนทีไมีเฟฟาสาธารณะ 
เฟสองสวางคลอบคลุมพืๅนทีไ 
พืไอความปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของประชาชน฿นวลา
กลางคนื 

หมูทีไ ํ๓   ด านินการน
อุดหนุนหนวยงานการ
เฟฟา ติดตัๅงขยายนวขต
เฟฟาสาธารณะ พืๅนทีไ  

๔์ถ์์์ 

งบ  อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

    นวเฟฟาสาธารณะ
พิไมขึๅน เมกิด
อาชญากรรม฿นพืๅนทีไ 

ประชาชนมีความปลอดภัย
฿นชีวติละทรัพย์สิน มี
เฟฟาสองสวาง฿นวลา
กลางคืนทีไปนมาตรฐาน 

กองชาง 
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ทีไ ครงการนกิจกรรม วัตถุประสงค์ ปาหมาย 

งบประมาณ ฒบาทณ ละทีไมา 

ตัวชีๅวัด ฒKPIณ ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ 

๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

ํ๒ 

ครงการสูบนๅ าดวยพลังงาน
เฟฟา จากกุดกวางจน   
ถึงฝายหลวง   หมูทีไ ํ๓ 

พืไอ฿หพืๅนทีไมีเฟฟาสาธารณะ เฟ
สองสวางคลอบคลุมพืๅนทีไ พืไอ
ความปลอดภัย฿นชีวติละทรัพย์สิน
ของประชาชน฿นวลากลางคืน 

หมูทีไ ํ๓   ด านนิการนอุดหนุน
หนวยงานการเฟฟา ตดิตัๅงขยายนว
ขตเฟฟาสาธารณะ พๅืนทีไ  

  ๕์์ถ์์์ 

งบ  อบตธ 
หนวยงาน
ทีไกีไยวของ 

  นวเฟฟาสาธารณะ
พิไมขึๅน เมกิด
อาชญากรรม฿นพืๅนทีไ 

ประชาชนมีความปลอดภัย฿น
ชีวิตละทรัพย์สิน มีเฟฟา
สองสวาง฿นวลากลางคนืทีไ
ปนมาตรฐาน 

กองชาง 

ํ๓ 

ครงการขยายขตเฟฟารงตไ า 
สายจานูน หมูทีไ ํํ 

พืไอ฿หพืๅนทีไมีเฟฟาสาธารณะ เฟ
สองสวางคลอบคลุมพืๅนทีไ พืไอ
ความปลอดภัย฿นชีวติละทรัพย์สิน
ของประชาชน฿นวลากลางคืน 

หมูทีไ ํํ  ด านนิการนอุดหนุน
หนวยงานการเฟฟา ตดิตัๅงขยายนว
ขตเฟฟาสาธารณะ พๅืนทีไ  

๑์ถ์์์ 

งบ  อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 ๑์ถ์์์ 

งบ  อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 ๑์์ถ์์์ 

งบ  อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

นวเฟฟาสาธารณะ
พิไมขึๅน เมกิด
อาชญากรรม฿นพืๅนทีไ 

ประชาชนมีความปลอดภัย฿น
ชีวิตละทรัพย์สิน มีเฟฟา
สองสวาง฿นวลากลางคนืทีไ
ปนมาตรฐาน 

กองชาง 

ํ๔ 

ครงการขยายขตเฟฟารงตไ า 
สายบานนายยงยุทธ  นายชค
ชัย – นายนติยา หมูทีไ ํ๎ 

พืไอ฿หพืๅนทีไมีเฟฟาสาธารณะ เฟ
สองสวางคลอบคลุมพืๅนทีไ พืไอ
ความปลอดภัย฿นชีวติละทรัพย์สิน
ของประชาชน฿นวลากลางคืน 

หมูทีไ ํ๎   ด านนิการนอุดหนุน
หนวยงานการเฟฟา ตดิตัๅงขยายนว
ขตเฟฟาสาธารณะ พๅืนทีไ  

 

 

 ํ์์ถ์์์ 

งบ  อบตธ 
หนวยงานทีไ
กีไยวของ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

นวเฟฟาสาธารณะ
พิไมขึๅน เมกิด
อาชญากรรม฿นพืๅนทีไ 

ประชาชนมีความปลอดภัย฿น
ชีวิตละทรัพย์สิน มีเฟฟา
สองสวาง฿นวลากลางคนืทีไ
ปนมาตรฐาน 

กองชาง 

ํ๕ 

ครงการขยายขตเฟฟารงตไ า สายนา
นายส ารอง  หลาพชร – นานายสมบูรณ์ 
สนตะกุล  ละเฟฟาสงสวาง  สาย
บานนายรณกร  จันทร์รอยอใด – บาน
นายทรงดช ทองด ี หมูทีไ ํ๐ 

 บานหนองกุง 

พืไอ฿หพืๅนทีไมีเฟฟาสาธารณะ เฟ
สองสวางคลอบคลุมพืๅนทีไ พืไอ
ความปลอดภัย฿นชีวติละทรัพย์สิน
ของประชาชน฿นวลากลางคืน 

หมูทีไ ํ๐ บานหนองกุง ด านนิการน
อุดหนุนหนวยงานการเฟฟา ตดิตัๅง
ขยายนวขตเฟฟาสาธารณะ  

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

    นวเฟฟา
สาธารณะพิไมขึๅน 
เมกดิอาชญากรรม
฿นพืๅนทีไ 

ประชาชนมีความปลอดภัย
฿นชีวติละทรัพย์สิน มี
เฟฟาสองสวาง฿นวลา
กลางคืนทีไปนมาตรฐาน 

กองชาง 

๎์ 

ครงการขยายเฟฟารงตไ า  
หอประชุม อบตธ ละอาคาร
ปองกัน ฯ 

พืไอ฿หพืๅนทีไมีเฟฟาสาธารณะ 
เฟสองสวางคลอบคลุมพืๅนทีไ 
พืไอความปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของประชาชน฿นวลา
กลางคนื 

 อบตธกวางจน   ด านินการน
อุดหนุนหนวยงานการเฟฟา 
ติดตัๅงขยายนวขตเฟฟา
สาธารณะ พืๅนทีไ  

๐์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผน
ชุมชนณ 

    นวเฟฟาสาธารณะ
พิไมขึๅน เมกิด
อาชญากรรม฿นพืๅนทีไ 

ประชาชนมีความปลอดภัย฿น
ชีวิตละทรัพย์สิน มีเฟฟา
สองสวาง฿นวลากลางคนืทีไ
ปนมาตรฐาน 

กองชาง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ ๐ สงสริมการอนุรักษ์พลังงาน ละทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัด ํ ดຌาน พัฒนาครงสรຌางพื นฐาน  สาธารณูปภคละสาธารณูปการ   
 ํ. ยุทธศาสตร์ทีไ ํ การพัฒนาดຌานครงสรຌางพื นฐาน  สาธารณูปภคละสาธารณูปการ 
 ํ.๐ ผนงาน การกษตร           

ทีไ ครงการนกิจกรรม วัตถุประสงค์ ปาหมาย 

งบประมาณ ฒบาทณ ละทีไมา 

ตัวชีๅวัด ฒKPIณ ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ 

๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

ํ 

ครงการสงสรมิการ
ปลูกขาวพันธุ์ดี 
ฒครงการตอนืไองณ 

พืไอ฿หกษตรกรมีพันธุข์าว
ทีไดีละปนขยายพันธุ ์

กลุมกษตรกร             ๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

  พืไอ฿หกษตรกรมีพันธุ์
ขาวทีไดีละปน
ขยายพันธุ์ 

พืไอ฿หกษตรกรมีพันธุข์าวทีไ
ดีละปนขยายพันธุ์ ส านักปลัด 

๎ 

ครงการขับคลืไอน
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลกวางจน 

พืไอสรมิสรางอาชีพ ละ
สรางรายเด฿หก
กษตรกร 

กลุมประชาชน         ๏์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

    พืไอสรมิสรางอาชีพ 

ละสรางรายเด฿หก
กษตรกร 

พืไอสรมิสรางอาชีพ ละ
สรางรายเด฿หกกษตรกร ส านักปลัด 

๏ 
ครงการสมทบ
งินกองทุนสวัสดกิาร 

พืไอ฿หประชาชนเดอยูยใน
ปนสุข 

กลุมประชาชน ๏์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๏์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

  พืไอ฿หประชาชนเดอยู
ยในปนสุข 

พืไอ฿หประชาชนเดอยูดีมีสุข 
กองสวัสดิการ 

๐ 

ครงการจัดตัๅงตลาด
ชุมชน 

พืไอสรมิสรางอาชีพ ละ
สรางรายเด฿หก
กษตรกร 

กลุมอาชีพ              ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

  พืไอสรมิสรางอาชีพ 

ละสรางรายเด฿หก
กษตรกร 

พืไอ฿หราษฎรสรมิมีอาชีพ 

ละสรางรายเด กองสวัสดิการ 

๑ 

ครงการสงสรมิศูนย์
รียนรู฿นชุมชน 

พืไอสงสรมิศูนย์รียนรู 
ละสรางรายเด฿หก
กษตรกร  

กลุมกษตรกร              ๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

  พืไอสงสรมิศูนย์รียนรู 
ละสรางรายเด฿หก
กษตรกร  

พืไอสงสรมิศูนย์รียนรู ละ
สรางรายเด฿หกกษตรกร  กองสวัสดิการ 

๒ 

ครงการสงสรมิบาน
สวย  มืองสุข 

พืไอ฿หประชาชนเดมีทีไอยู
อาศัยทีไสะอาดละปลอดภัย 

ประชาชน               ํ์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

ํ์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

ํ์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

  พืไอ฿หประชาชนเดมีทีไอยู
อาศัยทีไสะอาดละ
ปลอดภัย 

พืไอ฿หประชาชนเดมีทีไอยู
อาศัยทีไสะอาดละปลอดภัย กองสวัสดิการ 
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ทีไ ครงการนกิจกรรม วัตถุประสงค์ ปาหมาย 

งบประมาณ ฒบาทณ ละทีไมา 

ตัวชีๅวัด ฒKPIณ ผลทีไคาดวาจะเดรับ หนวยงานทีไรับผิดชอบ ๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

๓ 

ครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ละครืไองมือตาง โ ฿นการ
ด านินงาน฿นกลุมกษตรกร 

พืไอสริมสรางอาชีพ 

ละสรางรายเด฿หก
กษตรกร 

กลุมกษตรกร          ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
พืไอสรมิสรางอาชีพ 

ละสรางรายเด฿หก
กษตรกร 

พืไอสรมิสรางอาชีพ ละ
สรางรายเด฿หกกษตรกร กองสวัสดกิาร 

๔ 
ครงการ อบตธกวางจนตาน
ภัยหนาว  

พืไอ฿หประชาชน
เดอยูยในปนสุข 

กลุมประชาชน ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
พืไอ฿หประชาชนเดอยู
ยในปนสุข 

พืไอ฿หประชาชนเดอยูดีมีสุข 
กองสวัสดกิาร 

๕ 
ครงการขับคลืไอนการจัดตัๅง
สภาดใกละยาวชน 

พืไอ฿หประชาชน
เดอยูยในปนสุข 

กลุมดใกละ
ยาวชน 

๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
พืไอ฿หประชาชนเดอยู
ยในปนสุข 

พืไอ฿หประชาชนเดอยูดีมีสุข 
กองสวัสดกิาร 

ํ์ 
ครงการบานอุน฿จสาย฿ยรัก
ชุมชน 

พืไอ฿หประชาชน
เดอยูยในปนสุข 

กลุมประชาชน ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
พืไอ฿หประชาชนเดอยู
ยในปนสุข 

พืไอ฿หประชาชนเดอยูดีมีสุข 
กองสวัสดกิาร 

ํํ 
ครงการชมรมรงรียนผูสูงวัย พืไอ฿หประชาชน

เดอยูยในปนสุข 

ประชาชน ๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
พืไอ฿หประชาชนเดอยู
ยในปนสุข 

พืไอ฿หประชาชนเดอยูดีมีสุข 
กองสวัสดกิาร 

ํ๎ 
ครงการพัฒนากลุมสตรีต าบล
กวางจน 

พืไอ฿หประชาชน
เดอยูยในปนสุข 

กลุมประชาชน ๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
พืไอ฿หประชาชนเดอยู
ยในปนสุข 

พืไอ฿หประชาชนเดอยูดีมีสุข 
กองสวัสดกิาร 

ํ๏ 
ครงการสงสรมิอาชีพทอผา พืไอ฿หประชาชน

เดอยูยในปนสุข 

กลุมอาชีพ 
ประชาชน 

๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
พืไอ฿หประชาชนเดอยู
ยในปนสุข 

พืไอ฿หประชาชนเดอยูดีมีสุข 
กองสวัสดกิาร 

ํ๐ 

ครงการหนึไงต าบล หนึไงรงปุ๋ย พืไอ฿หประชาชนเดรับ
กิจกรรมตางโ฿นดาน
การกษตรทีไยัไงยืน 

กลุมกษตรกร
฿นต าบล
กวางจน 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

 

พืไอ฿หประชาชนเดรับ
กจิกรรมตาง฿นดาน
การกษตรทีไยัไงยนื 

พืไอ฿หประชาชนเดรับกจิกรรม
ตาง฿นดานการกษตรทีไยัไงยนื ส านักปลัด 

ํ๑ 

ครงการ ํ เร ํ สน 
ศรษฐกิจพอพียง 

พืไอสงสริมการ
ด านินงานดาน
ศรษฐกจิ฿นชุมชน 

กลุมกษตรกร฿น
ต าบลกวางจน 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

 

พืไอสงสริมการ
ด านินงานดาน
ศรษฐกจิ฿นชุมชน 

พืไอสงสรมิการด านนิงาน
ดานศรษฐกิจ฿นชุมชน ส านักปลัด 
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ทีไ ครงการนกิจกรรม วัตถุประสงค์ ปาหมาย 

งบประมาณ ฒบาทณ ละทีไมา 

ตัวชีๅวัด ฒKPIณ ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ 

๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

ํ๒ 

ครงการสงสริมสนับสนุนการด านินงาน
ตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง  
ศูนย์บริการละถายทอด
ทคนลยีการกษตรประจ าต าบล 

พืไอ฿หประชาชนเดรับ
กิจกรรมตางโ฿นดาน
การกษตรทีไยัไงยืน 

กลุมกษตรกร
฿นต าบล
กวางจน 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

พืไอ฿หประชาชนเดรับ
กิจกรรมตาง฿นดาน
การกษตรทีไยัไงยืน 

พืไอ฿หประชาชนเดรับ
กิจกรรมตาง฿นดาน
การกษตรทีไยัไงยืน 

ส านักปลัด 

ํ๓ 

ครงการอบรม฿หความรูกษตรกร
กีไยวกับศรษฐกิจพอพียง฿นต าบล 

พืไอ฿หประชาชนเดรับ
กจิกรรมตางโ฿นดาน
การกษตรทีไยัไงยนื 

กลุมกษตรกร
฿นต าบล
กวางจน 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

พืไอ฿หประชาชนเดรับ
กิจกรรมตาง฿นดาน
การกษตรทีไยัไงยืน 

พืไอ฿หประชาชนเดรับ
กิจกรรมตาง฿นดาน
การกษตรทีไยัไงยืน 

ส านักปลัด 

ํ๔ 

ครงการอันนืไองมาจาก
พระราชด าริของพระบาทสมดใจ
พระจาอยูหัว 

พืไอ฿หประชาชนเดรับ
กิจกรรมตางโตามนว
พระราชด าริ 

กลุมกษตรกร 
ประชาชน฿น
ต าบลกวางจน 

๏์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๏์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๏์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๏์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๏์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

พืไอ฿หประชาชนเดรับ
กิจกรรมตางโตาม
นวพระราชด าริ 

พืไอ฿หประชาชนเดรับ
กิจกรรมตางโตามนว
พระราชด าริ 

ส านักปลัด 
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ทีไ ครงการนกิจกรรม วัตถุประสงค์ ปาหมาย 

งบประมาณ ฒบาทณ ละทีไมา 

ตัวชีๅวัด ฒKPIณ ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ 

๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

ํ 

ครงการสงสริมการรียนรูการบรหิารจดัการ
ศูนยบ์ริการละถายทอดทคนลยกีารกษตร
ประจ าต าบล ตามนวศรษฐกจิพอพียง 

พืไอสงสริมพัฒนาศกัยภาพ
ดานการกษตรของต าบล฿ห
ปนเปอยางมีประสิทธภิาพ 

ศบกตธ
กวางจน 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

 

พืไอสงสริมพัฒนา
ศักยภาพดานการกษตร
ของต าบล฿หปนเปอยางมี
ประสทิธิภาพ 

พืไอสงสริมพัฒนาศักยภาพ
ดานการกษตรของต าบล฿ห
ปนเปอยางมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

๎ 

ครงการปลูกหญาฝกตามนวพระราชด าริ พืไอสงสริม฿หกษตรกร
ปลูกหญาฝกพืไอ
ปองกันการพังทลาย
ของหนาดิน 

ทีไสาธารณประยชน์ ๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

 

พืไอสงสริม฿หกษตรกร
ปลูกหญาฝกพืไอปองกัน
การพงัทลายของหนาดิน 

พืไอสงสริม฿หกษตรกรปลูก
หญาฝกพืไอปองกันการ
พังทลายของหนาดิน 

ส านักปลัด 

๏ 

ครงการสงสริมการออมทรัพย์ ออมวันละบาท พืไอปนการสงสริม
ประชาชนเดจัดตัๅงกลุม
การออม 

สมาชิก฿น
ต าบลกวางจน 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

 

พืไอปนการสงสริมประชาชนเด
จัดตัๅงกลุมการออม 

พืไอปนการสงสริมประชาชน
เดจัดตัๅงกลุมการออม ส านักปลัด 

๐ 

ครงการอบรมการรียนรู ศบกตธต าบลกวางจน พืไอปนการพิไม
ประสทิธิภาพ฿นการ
รียนรูของศูนย ์

ศบกตธ
กวางจน 

๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

 

พืไอปนการพิไม
ประสทิธิภาพ฿นการรียนรู
ของศูนย์ 

คณะกรรมการศูนย ์ศบกตธ
กวางจน ส านักปลัด 

๑ 

ครงการกอสรางบอร์ดประกาศภาย฿นหมูบาน พืไอ฿หประชาชนเดมีหลง
รียนรูละประกาศตาง โ
ประจ าหมูบาน 

หมูทีไ ํทํ๔ ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

 

พืไอ฿หประชาชนเดมีหลงรียนรู
ละประกาศตาง โประจ า
หมูบาน 

พืไอ฿หประชาชนเดมีหลงรียนรู
ละประกาศตาง โประจ าหมูบาน ส านักปลัด 

๒ 

ครงการฝกอบรมบุคลากร ผูน าชุมชนดาน
ศรษฐกจิพอพยีง พิไมผลผลิตทางการกษตรตาม
นวปรัชญาศรษฐกจิพอพียง 

พืไอ฿หประชาชนเดพิไมพูน
ศักยภาพการรียนรูละ
น าเปปฏิบัตเิดอยางถูกตอง 

ผูน าหมูบาน 
ประชาชน฿น
ต าบลกวางจน 

๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

พืไอ฿หประชาชนเดพิไมพูน
ศักยภาพการรียนรูละน าเป
ปฏิบัตเิดอยางถูกตอง 

พืไอ฿หประชาชนเดพิไมพูนศักยภาพ
การรียนรูละน าเปปฏิบัตเิดอยาง
ถูกตอง 

ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ ยุทธศาสตร์ทีไ ๏ สงสริมคุณภาพชีวิต ละชุมชนขຌมขใง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดทีไ ยุทธศาสตร์ทีไ ๎  ดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต   

ยุทธศาสตร์ ๎  การพัฒนาดຌานศรษฐกจิพอพียง ิการพัฒนาคนละสังคม งานสงสริมคุณภาพชีวิตี 
            ๎.๑ ผนงาน การศึกษา 

ทีไ ครงการนกิจกรรม วัตถุประสงค์ ปาหมาย 

งบประมาณ ฒบาทณ ละทีไมา 

ตัวชีๅวัด ฒKPIณ ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ 

๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

ํ 

ครงปรับปรุงซอมซมศูนย์
พัฒนาดใกลใก 

พืไอสรางความมัไนคง฿นชีวติ
ละทรัพย์สินละความ
ปลอดภัย 

 ๒ ศูนย ์ฒวัดจดี วัด
ราษฎร์ บานบัว ฯ   
หนองกุง ดอนจ าปาณ 

๏์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

    พืไอสรางความมัไนคง฿นชีวติ
ละทรัพย์สินละความ
ปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาดใกลใก  
จ านวน  ๒ ศูนย์ ส านักปลัด 

๎ 

ครงการกอสรางศูนย์พัฒนา
ดใกลใกวดัจดีย์ 

พืไอสรางความมัไนคง฿นชีวติ
ละทรัพย์สินละความ
ปลอดภัย 

จ านวน  ํ  
ครงการ 

ํถ๔์์ถ์์์ 

หนวยงานทีไ
กีไยวของ 

    พืไอสรางความมัไนคง฿นชีวติ
ละทรัพย์สินละความ
ปลอดภัย 

จ านวน  ํ  ครงการ 

กองการศึกษา 

๏ 

ครงการกอสรางศูนย์พัฒนา
ดใกลใกวดัราษฎร์สามัคค ี

พืไอสรางความมัไนคง฿นชีวติ
ละทรัพย์สินละความ
ปลอดภัย 

จ านวน  ํ  
ครงการ 

ํถ๔์์ถ์์์ 

หนวยงานทีไ
กีไยวของ 

    พืไอสรางความมัไนคง฿นชีวติ
ละทรัพย์สินละความ
ปลอดภัย 

จ านวน  ํ  ครงการ 

กองการศึกษา 

๐ 

ครงการกอสรางหองนๅ า
ศูนย์ ฯ  วัดจดีย์ 

พืไอสรางความมัไนคง฿นชีวติ
ละมีหองนๅ าอยางพยีงพอ 

 ศูนย์วัดจดีย์  
จ านวน ํ ครงการ 

๏์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

    พืไอสรางความมัไนคง฿นชวีิต
ละมหีองนๅ าอยางพียงพอ 

ํ  รงรียน 

กองการศึกษา 

๑ 

ครงการจัดซืๅอตียงปฐม
พยาบาลศูนย์พัฒนาดใกลใก 

พืไอสรางความมัไนคง฿นชีวติ
ละทรัพย์สินละความ
ปลอดภัย 

จ านวน  ๒  ตียง ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

    พืไอสรางความมัไนคง฿นชวีิต
ละทรัพย์สินละความ
ปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาดใกลใก  
จ านวน  ๒ ศูนย์ กองการศึกษา 

๒ 
ครงการกอสรางศูนย์พัฒนา
ดใกลใกวดัราษฎร์   

พืไอ฿หดใกลใกมีหองนๅ า฿ช
พืไอถูกสุขลักษณะอนามัย 

จ านวน  ํ 
ครงการ 

๏์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

    พืไอ฿หดใกลใกมีหองนๅ า฿ช
พืไอถูกสุขลักษณะอนามัย 

พืไอ฿หดใกลใกมีหองนๅ า฿ช
พืไอถูกสุขลักษณะอนามัย 

กองการศึกษา 
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ทีไ ครงการนกิจกรรม วัตถุประสงค์ ปาหมาย 

งบประมาณ ฒบาทณ ละทีไมา 

ตัวชีๅวัด ฒKPIณ ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ 

๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

๓ 
ครงการสงสรมดใกดี พันดี  กศูนย์
พัฒนาดใกลใกต าบลกวางจน  

พืไอ฿หดใกลใกมีสุขภาพ
ฟันทีไขใงรง 

จ านวน  ํ 
ครงการ 

ํ๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

    พืไอ฿หดใกลใกมีสุขภาพฟันทีไ
ขใงรง 

พืไอ฿หดใกลใกมีสุขภาพ
ฟันทีไขใงรง 

กองการศึกษา 

๔ 

ครงการสนับสนุนงบประมาณ฿นการ
ขงขันทักษะทางวิชาการของนักรียน 
ยาวชนต าบกวางจน 

พืไอสงสรมิการศึกษา
ละพัฒนาการรียนรู 

จ านวน  ํ  
ครงการ 

๐์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

    พืไอสงสรมิการศึกษาละ
พัฒนาการรียนรู 

พืไอ฿หดใกลใก ยาวชน 
เดรับทักษะละการ
รียนรู 

กองการศึกษา 

๕ 

ครงการกอสรางกนัสาด ศูนย์ดใก
ลใก ๐  ศูนย์  

พืไอสรางความมัไนคง฿น
ชีวติละทรัพย์สินละ
ความปลอดภัย 

๐  ศูนย์  ํ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

   พืไอสรางความมัไนคง฿นชวีิต
ละทรัพย์สินละความ
ปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาดใกลใก  
จ านวน  ๐ ศูนย์ กองการศึกษา 

ํ์ 
ครงการจัดซืๅอตะรับประทานอาหาร 
ส าหรับศูนย ์ฯ 

พืไอสงสรมิการศึกษา
ละพัฒนาการรียนรู 

๒ ศูนย์ ๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

    พืไอสงสรมิการศึกษาละ
พัฒนาการรียนรู 

พืไอ฿หดใกลใก ยาวชน 
เดรับทักษะละการรียนรู กองการศึกษา 

ํํ 
ครงการสงสรมิการรียนรูจาก
อนิตอร์นใต  ส าหรับศูนย์ดใกลใก ฯ 

พืไอ฿หรียนรู฿นดานตาง โ  ศูนย์พัฒนาดใก
ลใก ๒ ศูนย์ 

ํ๔์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

    พืไอ฿หรยีนรู฿นดานตาง โ  พืไอ฿หปนศูนย์รียนรู 
กองการศึกษา 

ํ๎ 
ครงการกอสรางหองนๅ า ศพดธวัด
ฝอฝง 

พืไอ฿หดใกลใกมีหองนๅ า฿ช
พืไอถูกสุขลักษณะอนามัย 

จ านวน  ํ 
ครงการ 

๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

    พืไอ฿หดใกลใกมีหองนๅ า฿ช
พืไอถูกสุขลักษณะอนามัย 

พืไอ฿หดใกลใกมีหองนๅ า฿ช
พืไอถูกสุขลักษณะอนามัย กองการศึกษา 

ํ๏ 

ครงการปรับปรุงอาคาร ศพดธวัด
ฝอฝง 

พืไอ฿หดใกลใกมอีาคารทีไขใงรง
ละ฿ชพืไอถูกสุขลักษณะอนามัย 

จ านวน  ํ 
ครงการ 

   ๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

 

พืไอ฿หอาคารคงทนถาวร พืไอ฿หดใกลใกมอีาคารทีไขใงรง
ละ฿ชพืไอถูกสุขลักษณะอนามัย กองการศึกษา 

ํ๐ 
ครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ ละ รง
อาหาร ศพดธบานหนองกงุ 

พืไอ฿หดใกลใกมอีาคารทีไขใงรง
ละ฿ชพืไอถูกสุขลักษณะอนามัย 

จ านวน  ํ 
ครงการ 

๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

    พืไอ฿หอาคารคงทนถาวร พืไอ฿หดใกลใกมอีาคารทีไขใงรง
ละ฿ชพืไอถูกสุขลักษณะอนามัย กองการศึกษา 

ํ๑ 

ครงการกอสรางสนามดใกลนละลาน
คอนกรีต ศูนย์บานบัวพักกวยีน 

พืไอ฿หดใกลใกมีอาคารทีไ
ขใงรงละ฿ชพืไอถูก
สุขลักษณะอนามัย 

จ านวน  ํ 
ครงการ 

๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

    พืไอ฿หอาคารคงทนถาวร พืไอ฿หดใกลใกมีอาคารทีไ
ขใงรงละ฿ชพืไอถูก
สุขลักษณะอนามัย 

กองการศึกษา 
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ทีไ ครงการนกิจกรรม วัตถุประสงค์ ปาหมาย 

งบประมาณ ฒบาทณ ละทีไมา 

ตัวชีๅวัด ฒKPIณ ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ 

๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

ํ๒ 

ครงการน าหนูสูลกกวาง  พืไอสงสรมิการศึกษาละ
พัฒนาการรียนรู 

จ านวน  ํ  
ครงการ 

๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

    พืไอสงสรมิการศึกษาละ
พัฒนาการรียนรู 

พืไอ฿หดใกลใก ยาวชน 
เดรับทักษะละการรียนรู กองการศึกษา 

ํ๓ 

ครงการกอสรางประตู ศพดธ
บานดอนจ าปา 

พืไอสงสรมิการศึกษาละ
พัฒนาการรียนรู ละ
ปลอดภัยตอทรัพย์สิน 

จ านวน  ํ  
ครงการ 

   ๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

 

พืไอสงสริมการศึกษาละ
พัฒนาการรียนรูละปลอดภัย
ตอทรัพย์สิน 

พืไอ฿หดใกลใก 
ยาวชน เดรับทักษะ
ละการรียนรู 

กองการศึกษา 

ํ๔ 

ครงการซอมซมอางลางหนา 
ส าหรับดใก ศูนย์ดอนจ าปา 

พืไอ฿หดใกลใกมีอาคารทีไขใง
รงละ฿ชพืไอถูกสขุลักษณะ
อนามัย 

จ านวน  ํ 
ครงการ 

๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

    พืไอ฿หอาคารคงทนถาวร พืไอ฿หดใกลใกมีอาคารทีไ
ขใงรงละ฿ชพืไอถูก
สุขลักษณะอนามัย 

กองการศึกษา 

ํ๕ 

ครงการกอสรางลาน คสลธศูนย์
ดใกลใก ศูนย์บานบัวพัก กวียน 

พืไอ฿หดใกลใกมีสถานทีไออก
ก าลังกายทีไถาวรละ฿ชพืไอ
ถูกสุขลักษณะอนามัย 

จ านวน  ํ 
ครงการ 

๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

    พืไอ฿หอาคารคงทนถาวร พืไอ฿หดใกลใกมีสถานทีไออก
ก าลังกายทีไถาวรละ฿ชพืไอ
ถูกสุขลักษณะอนามัย 

กองการศึกษา 

๎์ 

ครงการสนับสนุนงบประมาณ฿น
การจัดซืๅอครืไองสตทัศนูปกรณ์
฿หศูนย์ดใกลใกต าบลกวางจน 

พืไอ฿หดใกนักรียนมคีวาม
พรอม฿นการรียนรู 

จ านวน  ํ  
ครงการ 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

    พืไอ฿หดใกนักรียนมคีวาม
พรอม฿นการรียนรู 

พืไอ฿หดใกนักรียนมีความ
พรอม฿นการรียนรู กองการศึกษา 

๎ํ 
ครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพดธ  พืไอ฿หสถานทีไปนทีไนาอยูนา

อาศัยกดใกลใก 

จ านวน  ๒  ศูนย์ ํ๑์ถ์์์ 

ฒผนชุมชนณ 
    พืไอ฿หสถานทีไปนทีไนาอยูนา

อาศัยกดใกลใก 

จ านวน  ๒  ศูนย์ 
กองการศึกษา 

๎๎ 
ครงการกอสรางสนามดใกลน
สรางปัญญา 

พืไอ฿หสถานทีไปนทีไนาอยูนา
อาศัยกดใกลใก 

จ านวน  ๒  ศูนย์     ๎๐์ถ์์์ 

ฒผนชุมชนณ 
พืไอ฿หสถานทีไปนทีไนาอยูนาอาศัย
กดใกลใกละปนสนามดใกลน 

จ านวน  ๒  ศูนย์ 
กองการศึกษา 
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ทีไ ครงการนกิจกรรม วัตถุประสงค์ ปาหมาย 

งบประมาณ ฒบาทณ ละทีไมา 

ตัวชีๅวัด ฒKPIณ ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ 

๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

ํ 

สนับสนุนงบประมาณ฿นการจัดซืๅอ
อาหารกลางวันละอาหารสรมิ ฒนมณ 
฿หกศูนย์พัฒนาดใกลใก  

พืไอ฿หดใกลใกเดมอีาหารทีไมีคุณคา
ทางอาหารละคุณภาพทีไ
จริญตบิตละ฿หรางการสมบรูณ์
ขใงรง 

ศูนย์พัฒนา
ดใกลใก  

๎ถ์์์ถ์์์ 

หนวยงานทีไ
กีไยวของ 

๎ถ์์์ถ์์์ 

หนวยงานทีไ
กีไยวของ 

๎ถ์์์ถ์์์ 

หนวยงานทีไ
กีไยวของ 

  พืไอ฿หดใกลใกเดมีอาหารทีไมีคุณคาทาง
อาหารละคุณภาพทีไจริญติบตละ
฿หรางการสมบรูณ์ขใงรง 

พืไอ฿หดใกลใกเดมีอาหารทีไมีคุณคา
ทางอาหารละคุณภาพทีไ
จริญติบตละ฿หรางการสมบูรณ์
ขใงรง 

กองการศึกษา 

๎ 

สนับสนุนงบประมาณ฿นการจัดซืๅอ
อาหารกลางวันละอาหารสรมิ ฒนมณ 
฿หกรงรียน 

พืไอ฿หนักรียนเดมีอาหารทีไมี
คุณคาทางอาหารละคุณภาพทีไ
จริญติบตละ฿หรางการ
สมบูรณ์ขใงรง 

รงรียน฿น
ขตต าบล
กวางจน  

๎ถ์์์ถ์์์ 

หนวยงานทีไ
กีไยวของ 

๎ถ์์์ถ์์์ 

หนวยงานทีไ
กีไยวของ 

๎ถ์์์ถ์์์ 

หนวยงานทีไ
กีไยวของ 

  พืไอ฿หนักรียนเดมีอาหารทีไมี
คุณคาทางอาหารละคุณภาพทีไ
จริญติบตละ฿หรางการ
สมบูรณ์ขใงรง 

พืไอ฿หนักรียนเดมีอาหารทีไมี
คุณคาทางอาหารละ
คุณภาพทีไจริญติบตละ฿ห
รางการสมบูรณ์ขใงรง 

กองการศึกษา 

๏ 

สนับสนุนงบประมาณ฿นการด านิน
กิจกรรมพัฒนาผูรียนรูของนักรียน
ภาย฿นต าบลกวางจน 

พืไอ฿หนักรียนเดขารวม
กิจกรรมทีไปนประยชน์ 

รงรียน฿น
ขตต าบล
กวางจน 

ํ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

    พืไอ฿หนักรียนเดขารวม
กิจกรรมทีไปนประยชน์ 

พืไอ฿หนักรียนเดขา
รวมกิจกรรมทีไปน
ประยชน์ 

กองการศึกษา 

๐ 

ครงการอบรมลูกสือชาวบาน พืไอ฿หนักรียนเดขารวม
กจิกรรมทีไปนประยชน์ 

รงรียน฿น
ขตต าบล
กวางจน 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

    พืไอ฿หนักรียนเดขารวม
กิจกรรมทีไปนประยชน์ 

พืไอ฿หนักรียนเดขารวม
กจิกรรมทีไปนประยชน์ กองการศึกษา 

๑ 

ครงการสนับสนุนกิจกรรมตานยา
สพติดภาย฿นรงรียน 

พืไอ฿หนักรียนเดขารวม
กจิกรรมทีไปนประยชน์ 

รงรียน฿น
ขตต าบล
กวางจน 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

    พืไอ฿หนักรียนเดขารวม
กิจกรรมทีไปนประยชน์ 

พืไอ฿หนักรียนเดขารวม
กจิกรรมทีไปนประยชน์ กองการศึกษา 

๒ 

ครงการน านองหนูสูลกกวาง พืไอ฿หนักรียนเดขารวม
กจิกรรมทีไปนประยชน์ 

รงรียน฿น
ขตต าบล
กวางจน 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

 

พืไอ฿หนักรียนเดขารวม
กิจกรรมทีไปนประยชน์ 

พืไอ฿หนักรียนเดขารวม
กจิกรรมทีไปนประยชน์ กองการศึกษา 

๓ 
ครงการประกวดศูนยพ์ัฒนาดใกลใก
ตนบบ 

พืไอ฿หนักรียนเดขารวม
กิจกรรมทีไปนประยชน์ 

รงรียน฿นขต
ต าบลกวางจน 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

    พืไอ฿หนักรียนเดขารวม
กจิกรรมทีไปนประยชน์ 

พืไอ฿หนักรียนเดขารวม
กจิกรรมทีไปนประยชน์ 

กองการศึกษา 
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ทีไ ครงการนกิจกรรม วัตถุประสงค์ ปาหมาย 

งบประมาณ ฒบาทณ ละทีไมา 

ตัวชีๅวัด ฒKPIณ ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ 

๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

๔ 
ครงการวันวทิยาศาสตร์
หงชาติ 

พืไอ฿หนักรียนเดขารวม
กจิกรรมทีไปนประยชน์ 

รงรียน฿นขต
ต าบลกวางจน 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

 

พืไอ฿หนักรียนเดขารวม
กิจกรรมทีไปนประยชน์ 

พืไอ฿หนักรียนเดขารวม
กจิกรรมทีไปนประยชน์ กองการศึกษา 

๕ 

ครงการสนับสนุนคา฿ชจาย฿น
การจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาดใกลใก 

พืไอสงสริมกจิกรรมดใกลใก ศูนยพ์ัฒนาดใกลใก ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

 

พืไอสงสรมิกิจกรรมดใกลใก ศูนย์พัฒนาดใกลใก 

กองการศึกษา 

ํ์ 
ครงการจัดซืๅอตะพรอมกาอีๅ
ท างานกองการศึกษา  

พืไอปนทีไท างานอยาง
พียงพอ 

จ านวน  ๎  ชุด  ๏์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

   พืไอปนทีไท างานอยาง
พียงพอ 

จ านวน  ๎  ชุด 
กองการศึกษา 

ํํ 
ครงการคายภาษาองักฤษนารู
สูอาซียน 

พืไอ฿หนักรียนเดขารวม
กจิกรรมทีไปนประยชน์ 

รงรียน฿นขต
ต าบลกวางจน 

๔์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๔์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๔์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๔์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

 

พืไอ฿หนักรียนเดขารวม
กิจกรรมทีไปนประยชน์ 

พืไอ฿หนักรียนเดขารวม
กจิกรรมทีไปนประยชน์ กองการศึกษา 

ํ๎ 
ครงการคายยุวชนรียนรูการ
ด านินชีวติ 

พืไอ฿หนักรียนเดขารวม
กจิกรรมทีไปนประยชน์ 

รงรียน฿นขต
ต าบลกวางจน 

๔์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๔์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๔์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๔์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

 

พืไอ฿หนักรียนเดขารวม
กิจกรรมทีไปนประยชน์ 

พืไอ฿หนักรียนเดขารวม
กจิกรรมทีไปนประยชน์ กองการศึกษา 

ํ๏ 
ครงการขงขันพัฒนาการละ
ทักษะทางวิชาการ 

พืไอ฿หนักรียนเดขารวม
กิจกรรมทีไปนประยชน์ 

รงรียน฿นขต
ต าบลกวางจน 

๔์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๔์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๔์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๔์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

 

พืไอ฿หนักรียนเดขารวม
กิจกรรมทีไปนประยชน์ 

พืไอ฿หนักรียนเดขารวม
กจิกรรมทีไปนประยชน์ กองการศึกษา 

ํ๐ 
ครงการจัดงานสงสริมละ
พัฒนาดใกละยาวชน 

พืไอ฿หนักรียนเดขารวม
กจิกรรมทีไปนประยชน์ 

รงรียน฿นขต
ต าบลกวางจน 

๔์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๔์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๔์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๔์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

 

พืไอ฿หนักรียนเดขารวม
กิจกรรมทีไปนประยชน์ 

พืไอ฿หนักรียนเดขารวม
กจิกรรมทีไปนประยชน์ กองการศึกษา 

ํ๑ 
ครงการจัดซืๅอวัสดุการศึกษา พืไอจัดหาวัสดุการศึกษา ศูนยพ์ัฒนาดใกลใก ๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
 

ผ๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
 

 

 

 

พืไอจัดหาวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาดใกลใก 
กองการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ ยุทธศาสตรท์ีไ ๏ สงสริมคณุภาพชีวิต ละชุมชนขຌมขใง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดทีไ ยุทธศาสตร์ทีไ ๎  ดຌานสงสริมคณุภาพชีวิต   

ยุทธศาสตร์ ๎  การพัฒนาดຌานศรษฐกิจพอพียง ิการพัฒนาคนละสังคม งานสงสรมิคุณภาพชีวิตี 
            ๎.๐ ผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมละนันทนาการ 

ทีไ ครงการนกิจกรรม วัตถุประสงค์ ปาหมาย 

งบประมาณ ฒบาทณ ละทีไมา 

ตัวชีๅวัด ฒKPIณ ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ 

๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

ํ 

ครงการประพณีบุญบัๅงเฟ
สน 

พืไอปนการสืบสานวฒันธรรม
ละประพณอีันดีงามของ
ทองถิไน 

 อบตธกวางจน ํ๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

ํ๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

ํ๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

ํ๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 พืไอปนการสืบสาน
วัฒนธรรมละประพณีอันดี
งามของทองถิไน 

พืไอปนการสืบสาน
วัฒนธรรมละประพณี
อันดีงามของทองถิไน 

กองการศึกษา 

๎ 

ครงการประพณีลอยกระทง พืไอปนการสืบสานวฒันธรรม
ละประพณอีันดีงามของ
ทองถิไน 

อบตธกวางจน ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

 

พืไอปนการสืบสาน
วัฒนธรรมละประพณอีันดี
งามของทองถิไน 

พืไอปนการสืบสาน
วัฒนธรรมละประพณี
อันดีงามของทองถิไน 

กองการศึกษา 

๏ 

ครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมตามวิถีพุทธ 

พืไอ฿หยาวชน ประชาชน รูถึง
วิถีนวทางจริยธรรมอันดีงาม 

ประชาชนชาว
ต าบลกวางจน 

๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

 

พืไอ฿หยาวชนประชาชน รูถึง
วิถีนวทางจริยธรรมอันดี
งาม 

พืไอ฿หยาวชนประชาชน รู
ถึงวิถีนวทางจริยธรรม
อันดีงาม 

กองการศึกษา 

๐ 

ครงการประพณีบุญลีๅยง
ยอดหวย 

พืไอปนการสืบสานวฒันธรรม
ละประพณอีันดีงามของ
ทองถิไน 

ประชาชนชาว
ต าบลกวางจน 

๔์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๔์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๔์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๔์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

 

พืไอปนการสืบสาน
วัฒนธรรมละประพณอีันดี
งามของทองถิไน 

พืไอปนการสืบสาน
วัฒนธรรมละประพณี
อันดีงามของทองถิไน 

กองการศึกษา 

๑ 

ครงการ บ าพใญกุศลวันธรรม
สาวนะ ฒวันพระณ  

พืไอ฿หยาวชน ประชาชน รูจัก
การท าบุญ฿นวันส าคัญตาง โ  

อุบาสก  
อุบาสิกา 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

 

พืไอ฿หยาวชน ประชาชน รูจักการ
ท าบุญ฿นวันส าคัญตาง โ  

พืไอ฿หยาวชน ประชาชน 
รูจักการท าบุญ฿นวัน
ส าคัญตาง โ  

กองการศึกษา 

๒ 

ครงการสงสรมิละพัฒนา
ภูมิปัญญาทองถิไน 

พืไอปนการสืบสานวัฒนธรรมละ
ประพณีพๅืนบาน  อันดีงามของ
ทองถิไน 

ประชาชนทัไวเป ๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

 

พืไอปนการสืบสานวัฒนธรรมละ
ประพณีพๅืนบาน  อันดีงามของ
ทองถิไน 

พืไอปนการสืบสานวัฒนธรรม
ละประพณีพๅืนบาน  อันดีงาม
ของทองถิไน 

กองการศึกษา 
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ทีไ ครงการนกิจกรรม วัตถุประสงค์ ปาหมาย 

งบประมาณ ฒบาทณ ละทีไมา 

ตัวชีๅวัด ฒKPIณ ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ 

๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

๓ 

ครงการประพณีประจ า
หมูบาน 

พืไอปนการสืบสาน
วัฒนธรรมละประพณี
อันดีงามของทองถิไน 

ประชาชนชาว
ต าบลกวางจน 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

 

พืไอปนการสืบสาน
วัฒนธรรมละประพณี
อันดีงามของทองถิไน 

พืไอปนการสืบสาน
วัฒนธรรมละประพณี
อันดีงามของทองถิไน 

กองการศึกษา 

๔ 

ครงการสงสรมิวฒันธรรม
ละของดีต าบลกวางจน 

พืไอปนการสืบสาน
วัฒนธรรมละประพณี
อันดีงามของทองถิไน 

ประชาชนชาว
ต าบลกวางจน 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

 

พืไอปนการสืบสาน
วัฒนธรรมละ
ประพณีอันดีงามของ
ทองถิไน 

พืไอปนการสืบสาน
วัฒนธรรมละประพณี
อันดีงามของทองถิไน 

กองการศึกษา 

๕ 

ครงการสืบสานประพณี
สงกรานต ์

พืไอปนการสืบสาน
วัฒนธรรมละประพณี
อันดีงามของทองถิไน 

ประชาชนชาว
ต าบลกวางจน 

ํ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

ํ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

ํ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

ํ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

 

พืไอปนการสืบสาน
วัฒนธรรมละ
ประพณีอันดีงามของ
ทองถิไน 

พืไอปนการสืบสาน
วัฒนธรรมละประพณี
อันดีงามของทองถิไน 

กองการศึกษา 

ํ์ 

 

ครงการหทียนพรรษา พืไอปนการสืบสาน
วัฒนธรรมละประพณี
อันดีงามของทองถิไน 

ประชาชนชาว
ต าบลกวางจน 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

 

พืไอปนการสืบสาน
วัฒนธรรมละ
ประพณีอันดีงามของ
ทองถิไน 

พืไอปนการสืบสาน
วัฒนธรรมละประพณี
อันดีงามของทองถิไน 

กองการศึกษา 
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ทีไ ครงการนกิจกรรม วัตถุประสงค์ ปาหมาย 

งบประมาณ ฒบาทณ ละทีไมา 

ตัวชีๅวัด ฒKPIณ ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ 

๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

ํ 

ครงการรวมขงขันกีฬา
ทองถิไนสมัพันธ์ตานยาสพติด 

พืไอสงสริมดานกิจกรรม
กีฬาตานยาสพติด 

ยาวชน ประชาชน฿น
ต าบลกวางจน 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

 

พืไอสงสริมดานกจิกรรม
กฬีาตานยาสพติด 

ยาวชน ประชาชน฿น
ต าบลกวางจน 

กองการศึกษา 

๎ 

ครงการจัดการขงขนักีฬา
ประชาชนตานยาสพติด 

พืไอสงสริมดานกจิกรรมกีฬา
ละ฿หประชาชนมีสุขภาพ
รางกายทีไขใงรงสมบูรณ ์

จ านวน ํ  ครงการ ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

 

พืไอสงสริมดานกิจกรรมละ
ประชาชนมีสุขภาพรางกายทีไ
ขใงรงสมบูรณ์ 

พืไอสงสริมดานกิจกรรมละ
ประชาชนมีสุขภาพรางกายทีไ
ขใงรงสมบูรณ์ 

กองการศึกษา 

๏ 

ครงการสนับสนุนอุปกรณ์
กีฬาคณะกรรมการหมูบาน 

พืไอสงสริมดานกิจกรรมกีฬา
ละ฿หประชาชนมีสุขภาพ
รางกายทีไขใงรงสมบูรณ ์

จ านวน ํ  ครงการ ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

 

พืไอสงสริมดานกจิกรรม
ละประชาชนมสุีขภาพ
รางกายทีไขใงรงสมบูรณ์ 

พืไอสงสริมดานกจิกรรม
ละประชาชนมสุีขภาพ
รางกายทีไขใงรงสมบูรณ์ 

กองการศึกษา 

๐ 

ครงการคายภาษาองักฤษ
สนสนุก ฒEnglish Campณ 

พืไอสงสริมดานกิจกรรม 
ละความรูความขา฿จ฿น
นืๅอหาภาษอังกฤษ 

จ านวน ํ  ครงการ ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 
 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 
 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

 

พืไอสงสริมดานกิจกรรม ละ
ความรูความขา฿จ฿นนืๅอหา
ภาษอังกฤษ 

จ านวน ํ  ครงการ 

กองการศึกษา 

๑ 

ครงการสงสรมิสมัพันธ์
รวมกันตานยาสพติดของ
รงรียน฿นขตต าบลกวางจน 

พืไอสงสริมดานกจิกรรมการ
กีฬาละ฿หประชาชนมี
สุขภาพรางกายทีไขใงรง
สมบูรณ ์

จ านวน ํ  ครงการ ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

 

พืไอสงสริมดานกิจกรรมการ
กีฬาละ฿หประชาชนมีสุขภาพ
รางกายทีไขใงรงสมบูรณ์ 

พืไอสงสริมดานกิจกรรมการ
กีฬาละ฿หประชาชนมีสุขภาพ
รางกายทีไขใงรงสมบูรณ์ 

กองการศึกษา 

๒ 

ครงการขงขันกฬีาชืไอม
ความสัมพันธ์ระหวางองค์กร 

พืไอสงสริมดานกจิกรรมกีฬา
ละ฿หประชาชนมีสุขภาพ
รางกายทีไขใงรงสมบูรณ ์

จ านวน ํ  ครงการ ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

  พืไอสงสริมดานกิจกรรมกีฬา
ละ฿หประชาชนมีสุขภาพ
รางกายทีไขใงรงสมบูรณ์ 

จ านวน ํ  ครงการ 

กองการศึกษา 

๓ 

ครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
คณะกรรมการกฬีาหมูบาน 

พืไอสงสริมดานกจิกรรมกีฬา
ละ฿หประชาชนมีสุขภาพ
รางกายทีไขใงรงสมบูรณ ์

จ านวน ํ  ครงการ      พืไอสงสริมดานกจิกรรม
ละประชาชนมสุีขภาพ
รางกายทีไขใงรงสมบูรณ์ 

พืไอสงสริมดานกจิกรรม
ละประชาชนมสุีขภาพ
รางกายทีไขใงรงสมบูรณ์ 

กองการศึกษา 
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ทีไ ครงการนกิจกรรม วัตถุประสงค์ ปาหมาย 

งบประมาณ ฒบาทณ ละทีไมา 

ตัวชีๅวัด ฒKPIณ ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ 

๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

๒ 

ครงการกอสรางสนามดใก
ลนพรอมอุปกรณ์ ศพดธ 
วัดราษฎร์ 

พืไอ฿หดใกลใกมีความ
พรอม฿นการรียนรู 

จ านวน  ํ   ศูนย์       ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

    พืไอ฿หดใกลใกมีความพรอม
฿นการรียนรู 

สนามดใกลน พรอม
อุปกรณ์ กองการศึกษา 

๓ 

ครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา
ดใกลใก 

พืไอปนการซอมซม
บ ารุงรักษาศูนย์พัฒนาดใกลใก 

ศูนย์พัฒนาดใกลใก  
๒ ศูนย์ 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

 

 

 

 

พืไอปนการซอมซม
บ ารุงรักษาศูนย์พัฒนาดใก
ลใก 

มีสถานทีไทีไมัไนคงถาวร 

กองการศึกษา 

๔ 

ครงการสงสรมิสขุภาพ
นักรียนดานการกีฬาตาง โ    
รธรธกวางจนศึกษา 

พืไอสงสรมิกิจกรรม
นักรียนดานกีฬา  

จ านวน  ํ  ครงการ ๏์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

    จ านวน  ํ  ครงการ พืไอสงสรมิกิจกรรม
นักรียนดานกีฬา  กองการศึกษา 

๕ 
ครงการขงขันกีฬาศูนย์
พัฒนาดใกลใก 

พืไอสงสรมิกิจกรรมดใก
ลใกดานกีฬา  

จ านวน  ํ  ครงการ ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
    จ านวน  ํ  ครงการ พืไอสงสรมิกิจกรรมดใก

ลใกดานกีฬา  
กองการศึกษา 

ํ์ 

ครงการขงขันฟุตซอล 
ภาย฿นต ากวางจน 

พืไอสงสรมิกิจกรรมดาน
กีฬา  

จ านวน  ํ  ครงการ ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

    จ านวน  ํ  ครงการ พืไอสงสรมิกิจกรรม
ดานกีฬา  กองการศึกษา 

ํํ 

ครงการกีฬาสัมพันธ์รวมตาน
ยาสพติด  รงรียน฿นต าบล
กวางจน 

พืไอสงสรมิกิจกรรมดาน
กีฬา  

จ านวน  ํ  ครงการ ๔์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๔์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๔์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๔์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 จ านวน  ํ  ครงการ พืไอสงสรมิกิจกรรม
ดานกีฬา  กองการศึกษา 

ํ๎ 
ครงการรวมขงขันกีฬา
ภาย฿นกลุมต าบลกวางจน 

พืไอสงสรมิกิจกรรมดาน
กีฬา  

จ านวน  ํ  ครงการ ๔์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๔์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๔์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๔์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 จ านวน  ํ  ครงการ พืไอสงสรมิกิจกรรม
ดานกีฬา  กองการศึกษา 
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ทีไ ครงการนกิจกรรม วัตถุประสงค์ ปาหมาย 

งบประมาณ ฒบาทณ ละทีไมา 

ตัวชีๅวัด ฒKPIณ ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ 

๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

ํ๎ 
ครงการสนับสนุนนกักรีฑา
ภาย฿นกลุมพืๅนทีไการศึกษา 

พืไอสงสรมิกิจกรรม
ดานกีฬา  

จ านวน  ํ  ครงการ ๔์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๔์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๔์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๔์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 จ านวน  ํ  ครงการ พืไอสงสรมิกิจกรรม
ดานกีฬา  กองการศึกษา 

ํ๏ 
ครงการขงขันกีฬาระหวาง
องค์กร 

พืไอสงสรมิกิจกรรม
ดานกีฬา  

จ านวน  ํ  ครงการ ํ๔์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

ํ๔์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

ํ๔์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

ํ๔์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 จ านวน  ํ  ครงการ พืไอสงสรมิกิจกรรม
ดานกีฬา  กองการศึกษา 

ํ๐ 
ครงการสนับสนุนภัณฑ์ วง
ดนตรีสากล 

พืไอสงสรมิดานการ
ดนตรี 

จ านวน  ํ  ครงการ ๎๐์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎๐์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎๐์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎๐์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 จ านวน  ํ  ครงการ พืไอสงสรมิดานการ
ดนตรี 

กองการศึกษา 

ํ๑ 
ครงการสงสรมิละพัฒนา
ทักษะทางดานกีฬา 

พืไอสงสรมิกิจกรรม
ดานกีฬา  

จ านวน  ํ  ครงการ ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 จ านวน  ํ  ครงการ พืไอสงสรมิกิจกรรม
ดานกีฬา  กองการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ ยุทธศาสตร์ทีไ ๏ สงสริมคุณภาพชีวิต ละชุมชนขຌมขใง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดทีไ ยุทธศาสตร์ทีไ ๎  ดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต   
ยุทธศาสตร์ ๎  การพัฒนาดຌานศรษฐกจิพอพียง ิการพัฒนาคนละสังคม งานสงสริมคุณภาพชีวิตี 
            ๎.๐ ผนงาน สรຌางความขຌมขใงของชุมชน 
 

ทีไ ครงการนกิจกรรม วัตถุประสงค์ ปาหมาย 

งบประมาณ ฒบาทณ ละทีไมา 

ตัวชีๅวัด ฒKPIณ ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ 

๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

ํ ครงการสงสรมิคุณภาพ
ชีวติประชาชน ผูสูงอายุ ผู
พิการ ผูปวยอดส์ 

พืไอชวยหลือผูทีไเดรับความ
ดือดรอนพัฒนาคุณภาพชวีติทีไ
ปนอยู฿หดีขึๅน 

จ านวน  ํ  ครงการ ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 พืไอชวยหลือผูทีไเดรับความ
ดือดรอนพัฒนาคุณภาพ
ชีวติทีไปนอยู฿หดีขึๅน 

พืไอชวยหลือผูทีไเดรับความ
ดือดรอนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทีไปนอยู฿หดีขึๅน 

กองสวัสดิการ 

๎ ครงการสงสรมิจัดตัๅงกลุม
อาชีพ สวัสดิการ฿นชุมชน 

พืไอชวยหลือประชาชนดาน
สวัสดิการกสังคม 

จ านวน  ํ  ครงการ ๏์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๏์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๏์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๏์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 พืไอชวยหลือประชาชน
ดานสวัสดิการกสงัคม 

พืไอชวยหลือประชาชน
ดานสวัสดิการกสงัคม 

กองสวัสดิการ 

๏ ครงการตรวจสุขภาพ
ประจ าปของประชาชนชาว
ต าบลกวางจน 

พืไอสงสริมตรวจสุขภาพของ
ประชาชน฿หขใงรงละ
หางเกลจากรค 

จ านวน ํ ครงการ ๏์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๏์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๏์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๏์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 พืไอสงสรมิตรวจสุขภาพ
ของประชาชน฿หขใงรง
ละหางเกลจากรค 

พืไอสงสริมตรวจสุขภาพ
ของประชาชน฿หขใงรง
ละหางเกลจากรค 

กองสวัสดิการ 

๐ ครงการปดปาภหูยวกต าบล
กวางจน 

พืไอรักษาธรรมชาติละขต
ปาสงวน฿หอุดมสมบูรณ์
อยางยัไงยืน 

ปาอนุรักษ์ธรรมชาติ
฿นขตต าบลกวางจน 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 พืไอรักษาธรรมชาติละ
ขตปาสงวน฿หอุดม
สมบูรณ์อยางยัไงยืน 

พืไอรักษาธรรมชาติละ
ขตปาสงวน฿หอุดม
สมบูรณ์อยางยัไงยืน 

ส านักปลัด 

๑ ครงการปกปองสถาบนัชาต ิ พืไอปนการปกปองสถาบันละ
จงรักภักดีของประชาชนชาวต าบล
กวางจน 

จ านวน  ํ  ครงการ ๏์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๏์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๏์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๏์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

 

พืไอปนการปกปองสถาบัน
ละจงรักภักดีของประชาชน
ชาวต าบลกวางจน 

พืไอปนการปกปองสถาบัน
ละจงรักภักดีของประชาชน
ชาวต าบลกวางจน 

ส านักปลัด 

๒ ครงการระบบการพทย์
ฉุกฉิน 

พืไอบริการผูปวยฉุกฉิน จ านวน  ํ  ครงการ ๏์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๏์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๏์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๏์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

 

พืไอบริการผูปวยฉุกฉิน พืไอบริการผูปวยฉุกฉิน 

ส านักปลัด 
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ทีไ ครงการนกิจกรรม วัตถุประสงค์ ปาหมาย 

งบประมาณ ฒบาทณ ละทีไมา 

ตัวชีๅวัด ฒKPIณ ผลทีไคาดวาจะเดรับ หนวยงานทีไรับผิดชอบ ๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

๒ 

ครงการสงสรมิประชาชน฿นพๅืนทีไ
เดรับการพัฒนาทักษะฝกฝมือ
รงงานดานอาชีพตาง โ ละ฿หมี
การยกระดับฝมือรงงาน 

พืไอ฿หประชาชน฿นพืๅนทีไ
เดรับการพัฒนาทักษะฝก
ฝมอืรงงานดานตาง โ 

ประชาชนชาว
ต าบลกวางจน 

๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

 

พืไอ฿หประชาชน฿นพืๅนทีไเดรับการ
พัฒนาทักษะฝกฝมือรงงานดาน 

ตาง โ 

พืไอ฿หประชาชน฿นพืๅนทีไ
เดรับการพัฒนาทกัษะฝก
ฝมือรงงานดานตาง โ 

ส านักปลัด 

๓ 

ครงการสงสรมิการรียนรู
ภาษาอังกฤษ ส าหรับผูน าสู
อาซียน 

พืไอ฿หผูน า฿นพืๅนทีไเดรับ
การพัฒนาทักษะดาน
ภาษา 

ประชาชนชาว
ต าบลกวางจน 

๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

 

พืไอ฿หผูน า฿นพืๅนทีไเดรับการ
พัฒนาทักษะดานภาษา 

พืไอ฿หผูน า฿นพืๅนทีไเดรับ
การพัฒนาทักษะดาน
ภาษา 

ส านักปลัด 

๔ 

ครงการอบรม฿หความรูละ
สงสรมิการจัดการขยะละดูล
รักษาสิไงวดลอม 

พืไออบรม฿หความรูรืไอง
การจัดการขยะ 

ประชาชนชาว
ต าบลกวางจน 

 ๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

   พืไออบรม฿หความรูรืไองการ
จัดการขยะ 

ประชาชนชาวต าบล
กวางจน กองสาธารณสุข 

๕ 
ครงการคัดยกขยะตอนืไอง พืไอปนการคัดยกขยะ

ทีไถูกวิธ ี

จ านวน  ํ๔  
หมูบาน 

 ๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

   พืไอปนการคัดยกขยะทีไถกู
วิธ ี

จ านวน  ํ๔  หมูบาน 
กองสาธารณสุข 
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ทีไ ครงการนกิจกรรม วัตถุประสงค์ ปาหมาย 

งบประมาณ ฒบาทณ ละทีไมา 

ตัวชีๅวัด ฒKPIณ ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ 

๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

ํ 
ครงการฝกอบรมชวยหลอื ปองกันละ
บรรทาสาธารณภัยกผูประสบภัย 

พืไอชวยหลือผูประสบภัยละผู
ทีไเดรับความดือดรอน 

ประชาชนชาว
ต าบลกวางจน 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 พืไอชวยหลอืผูประสบภัยละผูทีไ
เดรับความดอืดรอน 

พืไอชวยหลือผูประสบภัย
ละผูทีไเดรับความดือดรอน 

ส านักปลัด 

๎ 
ครงการสงสรมิรณรงค์ละปองกัน
อุบัติหตุละอุบัติภัย 

พืไอชวยหลือผูประสบภัยละผู
ทีไเดรับความดือดรอน 

ประชาชนชาว
ต าบลกวางจน 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 พืไอชวยหลือผูประสบภัย
ละผูทีไเดรับความดือดรอน 

พืไอชวยหลือผูประสบภัย
ละผูทีไเดรับความดือดรอน 

ส านักปลัด 

๏ 
ครงการตอติมอาคารปองกัน
บรรทาสาธารณภัย 

พืไอปนสถานทีไชวยหลือ
ผูประสบภัยตาง โ 

จ านวน ํ หง ๑์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

    พืไอปนสถานทีไชวยหลือ
ผูประสบภัยตาง โ 

พืไอปนสถานทีไชวยหลือ
ผูประสบภัยตาง โ 

ส านักปลัด 

๐ 

ครงการสงสริมสนับสนุนการปองกันละ
บรรทาสาธารณภัย การกูชีพกูภัยทางนๅ า 
ฒอบรมรืไองดใกจมนๅ าณ 

พืไอด านนิการกิจการปองกันละ
บรรทาสาธารณภัย฿หมี
ประสิทธภิาพ 

จ านวน ํ  
ครงการ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 พืไอด านนิการกิจการปองกันละ
บรรทาสาธารณภัย฿หมี
ประสิทธภิาพ 

พืไอด านินการกิจการปองกันละ
บรรทาสาธารณภัย฿หมีประสิทธภิาพ ส านักปลัด 

๑ 
ครงการฝกซอมผนปองกันละบรรทาสา

ธารณภัย ของกลุมซนนิไงทีไ ํํ ฒZonningณ 
พืไอกิดศกัยภาพ฿นการปฏิบัตงิานละ
กิดประยชน์สงูสุด 

จ านวน  ํ  
ครงการ 

๑ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 พืไอกิดศักยภาพ฿นการปฏบิัตงิาน
ละกิดประยชนส์ูงสุด 

พืไอกิดศักยภาพ฿นการปฏบิัตงิานละ
กิดประยชนส์ูงสุด ส านักปลัด 

๒ 
ครงการปองกันการบาดจใดทาง
ถนน  ฒRTIณ 

พืไอกิดศกัยภาพ฿นการปฏิบัตงิานละ
กิดประยชน์สงูสุด 

จ านวน  ํ  
ครงการ 

๔์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๔์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๔์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๔์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 พืไอกิดศักยภาพ฿นการปฏบิัตงิาน
ละกิดประยชนส์ูงสุด 

พืไอกิดศักยภาพ฿นการปฏบิัตงิานละ
กิดประยชนส์ูงสุด ส านักปลัด 

๓ 
ครงการปองกันการจมนๅ าละลด
อุบัติหตุทางถนน ฒRTIณ 

พืไอกิดศกัยภาพ฿นการปฏิบัตงิานละ
กิดประยชน์สงูสุด 

จ านวน  ํ  
ครงการ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ ๑์ถ์์์ ๑์ถ์์์  พืไอกิดศักยภาพ฿นการปฏบิัตงิาน
ละกิดประยชนส์ูงสุด 

พืไอกิดศักยภาพ฿นการปฏิบัติงาน
ละกิดประยชน์สูงสุด ส านักปลัด 

๔ 
ครงการปรับปรุง ซอมซม ละ
ดัดปลงรถยนต์กูชีพ ของ อบตธกวางจน 

พืไอกิดศกัยภาพ฿นการปฏิบัตงิานละ
กิดประยชน์สงูสุด 

จ านวน  ํ  
ครงการ 

 ๐์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

   พืไอกิดศักยภาพ฿นการปฏบิัตงิาน
ละกิดประยชนส์ูงสุด 

พืไอกิดศักยภาพ฿นการปฏิบัติงาน
ละกิดประยชน์สูงสุด ส านักปลัด 

๕ ครงการจัดซืๅอรถดับพลิงอนกประสงค ์ พืไอบริการประชาชน฿หกดิประยชนต์อ
ชีวิตละทรัพย์สิน   

รถบรรทกุนๅ าขนาด
ความจุเมนอยกวา 
๔ถ์์์  ลติร เม
นอยกวา ๎๐์ รง 

 ๐ถ์์์ถ์์์     พืไอบริการประชาชน฿หกดิประยชนต์อ
ชีวิตละทรัพย์สิน   

รถบรรทุกนๅ าขนาดความจุเมนอยกวา 
๔ถ์์์  ลติร เมนอยกวา ๎๐์ รง 

กองชาง 
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ทีไ ครงการนกิจกรรม วัตถุประสงค์ ปาหมาย 

งบประมาณ ฒบาทณ ละทีไมา 

ตัวชีๅวัด ฒKPIณ ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ 

๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

ํ์ ครงการพิไมศักยภาพ ครู ข 
ปองกันดใกจมนๅ า 

พืไอกิดศักยภาพ฿นการปฏบิัตงิานละ
กิดประยชนส์ูงสุด 

จ านวน  ํ  
ครงการ 

๏์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๏์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๏์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๏์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 พืไอกิดศักยภาพ฿นการปฏบิัตงิาน
ละกิดประยชนส์ูงสุด 

พืไอกิดศักยภาพ฿นการปฏบิัตงิานละ
กิดประยชนส์ูงสุด ส านักปลัด 

ํํ ครงการอบรม฿หความรู฿นการ
ปองกันละกเขปัญหายาสพติด 

พืไอกิดศักยภาพ฿นการปฏบิัตงิานละ
กิดประยชนส์ูงสุดละปองกันยาสพ
ตดิ฿นชุมชน 

จ านวน  ํ  
ครงการ 

๏์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๏์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๏์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๏์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 พืไอกิดศักยภาพ฿นการ
ปฏิบัติงานละกิดประยชน์
สูงสุด 

พืไอกิดศักยภาพ฿นการปฏบิัตงิานละ
กิดประยชนส์ูงสุดละปองกันยาสพ
ตดิ฿นชุมชน 

ส านักปลัด 

ํ๎ ครงการอบรม฿หความรูการ
ดับพลิง สถานศึกษารงรียน฿น
ขตต าบล 

พืไอกิดศักยภาพ฿นการ
ปฏิบัติงานละกิดประยชน์
สูงสุด 

จ านวน  ํ  
ครงการ 

๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 พืไอกิดศักยภาพ฿นการ
ปฏิบัติงานละกิด
ประยชน์สูงสุด 

พืไอกิดศักยภาพ฿นการ
ปฏิบัติงานละกิดประยชน์
สูงสุด 

ส านักปลัด 

ํ๏ ครงการมบานดับพลงิ พืไอกิดศักยภาพ฿นการปฏิบัติงาน
ละกิดประยชน์สูงสุด 

จ านวน  ํ  
ครงการ 

๏์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๏์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๏์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๏์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 พืไอกิดศักยภาพ฿นการ
ปฏิบัติงานละกิดประยชน์
สูงสุด 

พืไอกิดศักยภาพ฿นการปฏิบัติงาน
ละกิดประยชน์สูงสุด ส านักปลัด 

ํ๐ ครงการอบรมอาสาสมคัรกูชพี 
กูภัย 

พืไอกิดศักยภาพ฿นการปฏบิัตงิานละ
กิดประยชน์สูงสุดกอาสา ฯ 

จ านวน  ํ  
ครงการ 

๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 พืไอกิดศักยภาพ฿นการปฏบิัตงิาน
ละกิดประยชนส์ูงสุด 

พืไอกิดศักยภาพ฿นการปฏบิัตงิานละ
กิดประยชนส์ูงสุดกอาสาสมัครกูชีพ ส านักปลัด 

ํ๑ ครงการปองกันละลดอุบัติหตุ
ทางถนน฿นชวงทศกาลป฿หม 

พืไอกิดศักยภาพ฿นการปฏิบัติงาน
ละกิดประยชน์สูงสุด 

จ านวน  ํ  
ครงการ 

๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 พืไอกิดศักยภาพ฿นการ
ปฏิบัติงานละกิดประยชน์
สูงสุด 

พืไอกิดศักยภาพ฿นการ
ปฏิบัติงานละกิดประยชน์
สูงสุด 

ส านักปลัด 

ํ๒ ครงการละปองกันลดอุบัติหตุ
ทางถนน฿นชวงทศกาลสงกรานต์ 

พืไอกิดศักยภาพ฿นการ
ปฏิบัติงานละกิดประยชน์
สูงสุด 

จ านวน  ํ  
ครงการ 

๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 พืไอกิดศักยภาพ฿นการ
ปฏิบัติงานละกิดประยชน์
สูงสุด 

พืไอกิดศักยภาพ฿นการ
ปฏิบัติงานละกิดประยชน์
สูงสุด 

ส านักปลัด 
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ทีไ ครงการนกิจกรรม วัตถุประสงค์ ปาหมาย 
งบประมาณ ฒบาทณ ละทีไมา 

ตัวชีๅวัด ฒKPIณ ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ 

๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

ํ 

ครงการสงสรมิกลุมยาวชนสราง
ความสามคัคีละสมานฉันท์฿นต าบล 

พืไอสรางความสามัคคี 
฿นหมูคณะละปน
อนาคตของชาต ิ

จ านวน ํ ครงการ ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
 พืไอสรางความสามัคคี ฿นหมู

คณะละปนอนาคตของชาติ 

พืไอสรางความสามัคคี ฿นหมู
คณะละปนอนาคตของชาติ ส านักปลัด 

๎ 
ครงการสงสรมิรณรงค์ปองกันละ
กเขปญัหายาสพตดิ฿นชุมชน 

พืไอขจัดปัญหายาสพ
ติด฿หหมดเปจากชุมชน 

จ านวน  ํ๔ หมูบาน ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
 พืไอขจัดปัญหายาสพติด฿ห

หมดเปจากชมุชน 

พืไอขจัดปัญหายาสพติด
฿หหมดเปจากชุมชน 

ส านักปลัด 

๏ 
ครงการตัๅงจุดตรวจละวรยาม
รักษาความสงบ 

พืไอปองกันการกิดหตุ
ฉุกฉิน 

จ านวน  ํ๔ หมูบาน ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
 พืไอปองกันการกิดหตุฉุกฉิน พืไอปองกันการกิดหตุ

ฉุกฉิน 
ส านักปลัด 

๐ 

 

ครงการสงสรมิปองกันการลด
อุบัติหตุทางถนน 

พืไอปองกันละลดการ
กิดอุบัติหตุทางถนน 

จ านวน  ํ๔ หมูบาน ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
 พืไอปองกันละลดการกิด

อุบัติหตุทางถนน 

พืไอปองกันละลดการ
กิดอุบัติหตุทางถนน 

ส านักปลัด 

๑ 

ครงการอบรมอาสาสมคัร อปพรธ
ต าบลกวางจน 

พืไอพิไมศักยภาพความรู
฿หกจาหนาทีไ อปพรธ 
ละอาสากูชีพ  

จ านวน ํ  ครงการ ๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
 พืไอพิไมศักยภาพความรู฿หก

จาหนาทีไ อาสากูชีพ ละ อปพรธ  
พืไอพิไมศักยภาพความรู
฿หกจาหนาทีไ อาสากูชีพ 
ละ อปพรธ  

ส านักปลัด 

๒ 
ครงการกเขปัญหายาสพติดพืไอ
ตอสูอาชนะยาสพติด 

พืไอพิไมพูนความรู
กีไยวกับยาสพติด 

จ านวน ํ  ครงการ ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
 พืไอพิไมพูนความรูกีไยวกบั

ยาสพติด 

พืไอพิไมพูนความรูกีไยวกบั
ยาสพติด 

ส านักปลัด 

๓ 
ครงการจัดงานวัน อปพรธ พืไอจัดกิจกรรมของ   

อปพรธ 
อปพรธต าบลกวางจน  ๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
 พืไอจัดกิจกรรมของ   อปพรธ อปพรธต าบลกวางจน 

ส านักปลัด 
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ทีไ ครงการนกิจกรรม วัตถุประสงค์ ปาหมาย 
งบประมาณ ฒบาทณ ละทีไมา 

ตัวชีๅวัด ฒKPIณ ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ ๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

ํ 

ครงการสนับสนุนการฝกอบรม
ทัศนะพืไอพิไมทักษะดานปองกัน 
ควบคุมรคละสขุภาพ รพธสตธ 

พืไอพิไมพูนศักยภาพการ
พัฒนางาน฿หมี
ประสิทธิภาพ 

อสมธ฿นขตต าบล
กวางจน 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 ประชาชนเดมีความ
ขมขใง ละรียนรูบทบาท
หนาทีไอยางปนมาตรฐาน 

พืไอพิไมพูนศักยภาพการ
พัฒนางาน฿หมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

๎ 

ครงการควบคุมละปองกัน
รคติดตอ 

พืไอปองกันละควบคุม
รคติดตอละเขลือดออก
ภาย฿นชุมชน 

จัดซืๅอ นสนับสนุนสารคมี 
ชืๅอพลงิ อุปกรณ์ตาง โ ฿หกับ
หนวยงานดานสาธารณสุข 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 พืๅนทีไปราศจาก
รคติดตอ
เขลือดออก 

พืๅนทีไต าบลกวางจน
ปราศจากรคติดตอละ
เขลือดออก 

ส านักปลัด 

๏ 

ครงการควบคุมละปองกันรค
พิษสุนัขบาละมว฿นต าบล
กวางจน 

พืไอปองกันละควบคุม
รคพิษสุนัขบานภาย฿น
ชุมชน 

สนับสนุนกจิกรรมปองกัน  
฿หกับหนวยงานดาน
สาธารณสุข 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 พืๅนทีไปราศจากรคพิษ
สุนัขบา 

พืๅนทีไต าบลกวางจน
ปราศจากรคพิษสุนัขบา ส านักปลัด 

๐ 

ครงการการสุมตรวจผูสพติด฿น
สถานประกอบการ฿นพืๅนทีไหรือ
กลุมสียงอืไน โ 

พืไอคัดกรองละคนหาผู
ติดยาสพติด 

สุมตรวจพนักงาน฿น
สถานประกอบการ฿น
พืๅนทีไ หรือกลุมสีไยงอืไน  

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 พืๅนทีไปราศจาก
ปัญหายาสพตดิ 

ปัญหายาสพตดิ฿นพๅืนทีไ
ลดลง ส านักปลัด 

๑ 

ครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์การพทยอ์ืไน โ 

พืไอพิไมประสิทธิภาพการ
บรกิารดานสาธารณสุข 

จัดซืๅอวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์
การพทย์ทีไขาดคลนละ
จ าปนพืไอการบริการดาน
สาธารณสุข 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
 

 

มีวัสดุ ครุภัณฑ์ทาง
การพทย์ทีไเดมาตรฐาน
บริการประชาชนพิไมขึๅน 

ประชาชนเดรับบริการดาน
สาธารณสุขอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

๒ 

ครงการ฿หความรูดานการ
ปองกันรคอดส์ กดใกละ
ยาวชน฿นต าบล 

พืไอ฿หความรูก
กลุมปาหมาย 

จัดอบรมพืไอ฿หความรูดานการ
ปองกันรคอดส ์

 ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

   พืไอ฿หความรูก
กลุมปาหมาย 

จัดอบรมพืไอ฿หความรูดานการ
ปองกันรคอดส ์ ส านักปลัด 
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ทีไ ครงการนกิจกรรม วัตถุประสงค์ ปาหมาย 

งบประมาณ ฒบาทณ ละทีไมา 

ตัวชีๅวัด ฒKPIณ ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ 

๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

๒ 

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ฒสปสชธณ 

สนับสนุนงานบริการ
ดานสาธารณสุข฿นพืๅนทีไ 

สมทบงบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล
กวางจน 

๏์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๏์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๏์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๏์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
 

 

ประชาชนเดรับการบรกิาร
ทีไดีจาก สปสชธ 

ประชาชนเดรับบริการทีไดี
ดานสาธารณสุขผานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

ส านักปลัด 

๓ 

ครงการสงสรมิปองกัน
รคติดตอละรคเมตดิตอ 

พืไอประชาสัมพันธ์ละ
ปองกันการพรระบาด
ของรคภัยตาง โ 

จัดท าผนพับ อกสาร ปาย 
การรณรงค์ ฯลฯ ผานสืไอตาง 
โ จัดท าอุปกรณ์ ผงพัน฿น
การพรระบาดของสัตว์ปก 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

 

ประชาชนรูจักปองกันตน
จากรคภัยมากขึๅน 

ประชาชนรูจัก ละรูทันการ
ปองกันตนจากรคภัยตาง โ ส านักปลัด 

๔ 
ครงการจัดซืๅอรถบรรทุก
ขยะ 

พืไอบรกิารประชาชน฿น
ดานจัดกใบขยะมูลฝอย 

จ านวน  ํ  คัน ๎ถ์์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
    พืไอบรกิารประชาชน฿น

ดานจัดกใบขยะมูลฝอย 

จ านวน  ํ  คัน 
ส านักปลัด 

๕ 

ครงการอบรม฿หความรู
ถุงพลาสตกิ  ลกเข 

พืไอประชาสัมพันธ์ละ
ปองกันการพรระบาดของ
รคภัยตาง โ ลดขยะ฿นชุมชน 

จัดท าผนพับ อกสาร 
ปาย การรณรงค์ ฯลฯ 
ผานสืไอตาง โ จัดท า
อุปกรณ์ ลดขยะ฿นชุมชน 

๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

 

ประชาชนรูจักปองกันตน
จากรคภัยมากขึๅน 

ประชาชนรูจัก ละรูทันการ
ปองกันตนจากรคภัยตาง โ 

ส านักปลัด 

ํ์ 

ครงการ฿หความรูการจัดการ
ขยะสิไงวดลอม฿นต าบล 

พืไอพิไมพูนศักยภาพการ
พัฒนางาน฿หมีประสิทธิภาพ 

ประชาชน฿นขตต าบล
กวางจน 

๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 ประชาชนเดมีความขมขใง 

ละรียนรูบทบาทหนาทีไอยาง
ปนมาตรฐาน 

พืไอพิไมพูนศักยภาพการ
พัฒนางาน฿หมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

ํํ 

ครงการอบรม฿หความรูละ
สงสรมิการจัดการขยะละ
ดูลรักษาสิไงวดลอม 

พืไอประชาสัมพันธ์ละ
ปองกันการพรระบาดของ
รคภัยตาง โ ลดขยะ฿นชุมชน 

จัดท าผนพับ อกสาร ปาย การ
รณรงค์ ฯลฯ ผานสืไอตาง โ 
จัดท าอุปกรณ์ ลดขยะ฿นชุมชน 

๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

 

ประชาชนรูจักปองกันตน
จากรคภัยมากขึๅน 

ประชาชนรูจัก ละรูทันการ
ปองกันตนจากรคภัยตาง โ ส านักปลัด 
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ทีไ ครงการนกิจกรรม วัตถุประสงค์ ปาหมาย 

งบประมาณ ฒบาทณ ละทีไมา 

ตัวชีๅวัด ฒKPIณ ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ 

๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

ํ 

ครงการสงสรมิการ฿หความรู
กีไยวกับสิไงวดลอมละขยะรี
เซคิล การคัดยกขยะ฿นชุมชน 

พืไอ฿หประชาชนเดรูจักการ
ก าจัดขยะอยางถูกวิธี รูจักการ
น าขยะกับมา฿ช฿หมละ
สิไงวดลอม 

จ านวน  ํ๔  
หมูบาน 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
 

 

พืไอ฿หประชาชนเดรูจัก
การก าจัดขยะอยางถูกวธิี 
รูจักการน าขยะกับมา฿ช
฿หมละสิไงวดลอม 

พืไอ฿หประชาชนเดรูจัก
การก าจัดขยะอยางถกูวิธี 
รูจักการน าขยะกับมา฿ช
฿หมละสิไงวดลอม 

สาธารณสุข 

๎ 

ครงการปรับปรุงละพฒันา 

บอขยะ 

พืไอ฿หประชาชนเดรูจักการ
ก าจัดขยะอยางถูกวิธี รูจัก
การน าขยะกับมา฿ช฿หมละ
สิไงวดลอม 

จ านวน  ํ๔  
หมูบาน 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

ํ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

ํ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

ํ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

 

พืไอ฿หประชาชนเดรูจักการ
ก าจัดขยะอยางถูกวิธี รูจัก
การน าขยะกับมา฿ช฿หมละ
สิไงวดลอม 

พืไอ฿หประชาชนเดรูจักการ
ก าจัดขยะอยางถูกวิธี รูจักการ
น าขยะกับมา฿ช฿หมละ
สิไงวดลอม 

สาธารณสุข 

๏ 

ครงการลกปลีไยนความรู
ระหวางองค์กร ดานจัดการขยะ
มูลฝอย 

พืไอ฿หประชาชนเดรูจักการก าจัด
ขยะอยางถูกวิธี รูจักการน าขยะกับ
มา฿ช฿หมละสิไงวดลอม 

จ านวน  ํ๔  
หมูบาน 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

 

พืไอ฿หประชาชนเดรูจักการ
ก าจัดขยะอยางถูกวิธี รูจัก
การน าขยะกับมา฿ช฿หมละ
สิไงวดลอม 

พืไอ฿หประชาชนเดรูจักการ
ก าจัดขยะอยางถูกวิธี รูจักการ
น าขยะกับมา฿ช฿หมละ
สิไงวดลอม 

สาธารณสุข 

๐ 

ครงการบานมืองนาอยูนามอง  พืไอ฿หประชาชนเดรูจักการ
บริหารอยางถูกวิธี รูจักการ
น าขยะกับมา฿ช฿หมละ
สิไงวดลอม 

จ านวน  ํ๔  
หมูบาน 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
 

 

พืไอ฿หประชาชนเดรูจัก
การบริหารอยางถูกวิธี 
รูจักการน าขยะกับมา฿ช
฿หมละสิไงวดลอม 

พืไอ฿หประชาชนเดรูจักการ
บริหารอยางถูกวิธี รูจักการ
น าขยะกับมา฿ช฿หมละ
สิไงวดลอม 

สาธารณสุข 

๑ 

ครงการคัดยกขยะตอนืไอง พืไอ฿หประชาชนเดรูจักการก าจัด
ขยะอยางถูกวิธี รูจักการน าขยะกับ
มา฿ช฿หมละสิไงวดลอม 

จ านวน  ํ๔  
หมูบาน 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

 

 

 

พืไอ฿หประชาชนเดรูจักการก าจัด
ขยะอยางถูกวธิี รูจกัการน าขยะกับ
มา฿ช฿หมละสิไงวดลอม 

พืไอ฿หประชาชนเดรูจักการก าจัด
ขยะอยางถูกวิธี รูจักการน าขยะกับ
มา฿ช฿หมละสิไงวดลอม 

สาธารณสุข 
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ทีไ ครงการนกิจกรรม วัตถุประสงค์ ปาหมาย 

งบประมาณ ฒบาทณ ละทีไมา 

ตัวชีๅวัด ฒKPIณ ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ 

๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

ํ 

ครงการรักนๅ า  รักปา  รักษา
ผนดิน ฯ 

พืไอสรางจิตส านึก฿ห
ประชาชนรักษาธรรมชาติ
รวมกับการอนุรักษ์
สิไงวดลอม 

จ านวน  ํ 
ครงการ 

๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
 

 

พืไอสรางจิตส านึก฿หประชาชน
รักษาธรรมชาติรวมกับการอนุรักษ์
สิไงวดลอม 

พืไอสรางจิตส านึก฿ห
ประชาชนรักษาธรรมชาติ
รวมกับการอนุรักษ์
สิไงวดลอม 

ส านักปลัด 

๎ 
ครงการสงสรมิการปลอย
สัตว์นๅ าคืนสูธรรมชาต ิ

พืไอปนการอนุรักษส์ัตว์นๅ า จ านวน  ํ 
ครงการ 

๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
 

 

พืไอปนการอนุรักษ์สัตว์นๅ า พืไอปนการอนุรักษส์ัตว์นๅ า 
ส านักปลัด 

๏ 

ครงการสงสรมิความรูก
ประชาชนกีไยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางนๅ า฿นชุมชน 

พืไอสรางจิตส านึก฿ห
ประชาชนรักษาธรรมชาติ
รวมกับการอนุรักษ์
สิไงวดลอม 

จ านวน  ํ 
ครงการ 

๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
 

 

พืไอสรางจิตส านึก฿หประชาชน
รักษาธรรมชาติรวมกับการอนุรักษ์
สิไงวดลอม 

พืไอสรางจิตส านึก฿ห
ประชาชนรักษาธรรมชาติ
รวมกับการอนุรักษ์
สิไงวดลอม 

ส านักปลัด 

๐ 

ครงการอบรม฿หความรูการ
จัดการนๅ าสีย฿นชุมชน 

พืไอสรางจิตส านึก฿ห
ประชาชนรักษาธรรมชาติ
รวมกับการอนุรักษ์
สิไงวดลอมดานนๅ าสีย 

จ านวน  ํ 
ครงการ 

๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
 

 

พืไอสรางจิตส านึก฿หประชาชน
รักษาธรรมชาติรวมกับการอนุรักษ์
สิไงวดลอม 

พืไอสรางจิตส านกึ฿หประชาชน
รักษาธรรมชาตริวมกับการ
อนุรักษ์สิไงวดลอม ส านักปลัด 
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ทีไ ครงการนกิจกรรม วัตถุประสงค์ ปาหมาย 

งบประมาณ ฒบาทณ ละทีไมา 

ตัวชีๅวัด ฒKPIณ ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงานทีไ
รับผดิชอบ 

๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

ํ 

ครงการพัฒนาครือขายหมอดิน
ละการกษตร 

พืไอพิไมศักยภาพละพฒันา
ของหมอดินละอาสาดาน
การกษตร฿นต าบล 

จ านวน  ํ  
ครงการ 

๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
 

 

พืไอพิไมศักยภาพละ
พัฒนาของหมอดิน
ละอาสาดาน
การกษตร฿นต าบล 

พืไอพิไมศักยภาพละ
พัฒนาของหมอดินละ
อาสาดานการกษตร฿น
ต าบล 

ส านักปลัด 

๎ 

ครงการรณรงค์สงสรมิการปลูก
หญาฝกตามนวพระราชด าริของ
พระจาอยูหัว 

พืไอปนการเม฿หดินสืไอม
ทรมละปนการอนุรักษ์
ธรรมชาติ 

จ านวน ํ 
ครงการ 

๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
 

 

พืไอปนการเม฿หดิน
สืไอมทรมละปน
การอนุรักษ์ธรรมชาติ 

พืไอปนการเม฿หดิน
สืไอมทรมละปนการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ 

ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ ยุทธศาสตร์ทีไ ๏ สงสริมคุณภาพชีวิต ละชุมชนขຌมขใง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดทีไ ยุทธศาสตร์ทีไ ๎  ดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต   
ยุทธศาสตร์ ๎  การพัฒนาดຌานศรษฐกจิพอพียง ิการพัฒนาคนละสังคม งานสงสริมคุณภาพชีวิตี 
            ๎.ํ ผนงาน บริหารงานทัไวเป 

ทีไ ครงการนกิจกรรม วัตถุประสงค์ ปาหมาย 

งบประมาณ ฒบาทณ ละทีไมา 

ตัวชีๅวัด ฒKPIณ ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ 

๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

ํ 

ครงการบรกิารระบบสารสนทศ
อุปกรณ์ ครืไองมือสืไอสาร 

พืไอบรกิารขอมูล
ขาวสาร฿หกับประชาชน 

จัดบริการจัด
อนิตอร์นใตต าบล 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
 

 

มีระบบอนิตอร์นใตต าบล
ทีไมีประสิทธิภาพ 

ทองถิไนมปีระสทิธิภาพ฿น
การ฿หบริการระบบ
สารสนทศ 

ทุกสวน 

๎ 

ครงการบรกิารขาวสาร
ประจ าวัน 

พืไอ฿หประขาชนเดรับ
ขอมูลขาวสารประจ าวัน 

จัดซืๅอหนังสือพิมพ์
ประจ าวันเวบริการ
ประชาชน 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
 

 

มบีริการหนังสือพมิพ์ทุกวัน ประชาชนผูมาติดตอบริการ
จาก อบตธละประชาชน
ทัไวเป 

กองการศึกษา 

๏ 

ครงการจัดซืๅอวัสดุพระบรมฉาย
ลักษณ์ ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ 
ธงประดับตาง โ  

พืไอสงสริมการจงรักภักดี
ตอสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ทัๅงต าบล ๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ฒผนชุมชนณ 

   พืไอ฿หประชาชนเดสดงออกถึง
ความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตรยิ์ 

พืไอ฿หประชาชนเดสดงออกถึง
ความจงรักภักดตีอสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ส านักปลัด 

๐ 

ครงการพัฒนาศักยภาพการท างาน
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงาน
สวนต าบล ละพนักงานจาง อบตธ
กวางจน  

พืไอพิไมพูน
ประสิทธิภาพ฿นการท า
หนา฿นหนาทีไ 

ผูบริหาร สธอบตธ 
พนักงาน ลกูจาง  
ต าบลกวางจน 

๑์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
 

๑์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๑์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๑์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
 

 

พืไอพิไมพูนประสิทธิภาพ
฿นการท าหนา฿นหนาทีไ 

พืไอพิไมพูน
ประสิทธิภาพ฿นการท า
หนา฿นหนาทีไ 

ทุกสวน 

๑ 
ครงการสงสรมิสบทบกองทุน
มของผนดิน 

พืไอปนการจงรักภักดีตอ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

จ านวน ํ ครงการ ํ์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ํ์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ํ์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
 พืไอปนการจงรักภกัดีตอ

สถาบันพระมหากษัตริย์ 

พืไอปนการจงรักภักดีตอ
สถาบันพระมหากษตัริย์ 

ส านักปลัด 

๒ 

ครงการพัฒนาศักยภาพการ
ท างาน คณะผูบริหาร พนักงาน 
อบตธกวางจน  

พืไอพิไมพูน
ประสิทธิภาพ฿นการท า
หนา฿นหนาทีไ 

ผูบริหาร สธอบตธ 
พนักงาน ลกูจาง  
ต าบลกวางจน 

๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
 

๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
 

 

พืไอพิไมพูนประสิทธิภาพ
฿นการท าหนา฿นหนาทีไ 

พืไอพิไมพูน
ประสิทธิภาพ฿นการท า
หนา฿นหนาทีไ 

ทุกสวน 
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ทีไ ครงการนกิจกรรม วัตถุประสงค์ ปาหมาย 

งบประมาณ ฒบาทณ ละทีไมา 

ตัวชีๅวัด ฒKPIณ ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ 

๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

๒ 
ครงการสงสริมสนับสนุนการ
จัดงานวันรัฐพิธี฿นวันส าคัญ 

พืไอปนการจงรักภักดีตอ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

จ านวน ํ 
ครงการ 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
 

 

พืไอปนการจงรักภกัดีตอ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

พืไอปนการจงรักภกัดีตอ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

ส านักปลัด 

๓ 

ครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
ดานดับพลงิ 

พืไอสนับสนุนงานบริการ
ประชาชนอยางทัไวถงึ 

ภาย฿นต าบล ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
 

 

พืไอ฿หประชาชน฿นต าบลเดรับ
การประชาชาสัมพันธอ์ยาง
ทัไวถึง 

พืไอ฿หประชาชน฿นต าบลเดรับ
การประชาชาสัมพันธอ์ยาง
ทัไวถึง 

ส านักปลัด 

๔ 

ครงการศูนยป์ฏิบัติการรวม฿น
การชวยหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิไน   

พืไอปนประยชน์ตอ
ประชาขนละองคก์ร 

หนวยงานทีไ
กีไยวของ 

๎๑ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๎๑ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๎๑ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๎๑ถ์์์ 

งบ อบตธ 
 

 

พืไอปนประยชน์ตอ
ประชาขนละองคก์ร 

พืไอปนประยชน์ตอ
ประชาขนละองคก์ร ส านักปลัด 

๕ 
ครงการจัดซืๅอคอมพิวตอร์ พืไอบรกิารประชาชน คอมพิวตอร์ ๎๑ถ์์์ 

งบ อบตธ 
 ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
 

 

พืไอบรกิารประชาชน พืไอบรกิารประชาชน 
ส านักปลัด 

ํ์ 
ครงการจัดซืๅอคอมพิวตอร์ พืไอบรกิารประชาชน คอมพิวตอร์ ๎๑ถ์์์ 

งบ อบตธ 
 ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
 

 

พืไอบรกิารประชาชน พืไอบรกิารประชาชน 
กองคลงั 

ํํ 
ครงการจัดซืๅอครืไองสียง
ขนาดลใก 

พืไอบรกิารประชาชน จ านวน ํ ชุด    ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
 

 

พืไอบรกิารประชาชน พืไอบรกิารประชาชน 
ส านักปลัด 

ํ๎ 
ครงการกอสรางรัๅว
ส านักงาน อบตธกวางจน 

พืไอปนการปองกันทรัพย์สิน
ของทางราชการเม฿หสูญหาย 

ระยะประมาณ 
๑์์ มตร 

๏์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
    พืไอปนการปองกันทรัพย์สิน

ของทางราชการเม฿หสูญหาย 

พืไอปนการปองกันทรัพย์สิน
ของทางราชการเม฿หสูญหาย 

ส านักปลัด 

ํ๏ 
ครงการปรับปรุงตลาด 
อบตธกวางจน 

พืไอบริการประชาชน฿ห
ถูกสุขลักษณะอนามัย 

จ านวน  ํ  
ครงการ 

 ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
 ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
 

 

พืไอบรกิารประชาชน฿หถูก
สุขลักษณะอนามัย 

พืไอบรกิารประชาชน฿หถูก
สุขลักษณะอนามัย 

ส านักปลัด 
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ทีไ ครงการนกิจกรรม วัตถุประสงค์ ปาหมาย 

งบประมาณ ฒบาทณ ละทีไมา 

ตัวชีๅวัด ฒKPIณ ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงานทีไ
รับผดิชอบ 

๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

ํ๐ 
ครงการจัดชืๅอพัดลมขนาด฿หญ       
ฒพัดลมรงงาน ฯณ 

พืไอบริการประชาชนวลา
ประชุมหรอืรวมกิจกรรม 

จ านวน  ๑ ตัว ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
    พืไอบรกิารประชาชนวลา

ประชุมหรือรวมกิจกรรม 

จ านวน  ๑ ตัว 
ส านักปลัด 

ํ๑ 
ครงการจัดซืๅออร์หองประชุมสภา ฯ  พืไอบรกิารประชาชน จ านวน  ๏  ครืไอง   ๎์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
 

 

 

 

พืไอบรกิารประชาชน จ านวน ํ ชุด 
ส านักปลัด 

ํ๒ 

ครงการจัดซืๅอครืไองขัดพืๅน
ส านักงาน 

พืไอบ ารุงรักษาสถานทีไ
ราชการ฿นดานรักษา
ความสะอาด 

จ านวน  ํ  ครืไอง ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
    พืไอบ ารุงรักษาสถานทีไ

ราชการ฿นดานรักษาความ
สะอาด 

ครืไองขัดพืๅน  จ านวน  
ํ   ครืไอง ส านักปลัด 

ํ๓ 

ครงการปรับปรุงตกตงหอประชุม อบตธ พืไอบรกิารประชาชน ทีไ
รวมกิจกรรมตางโ  

จ านวน ํ ครงการ ํถ์์์ถ
์์์ 

งบ อบตธ 

ํถ์์์ถ
์์์ 

งบ อบตธ 

   พืไอบรกิารประชาชน ทีไขา
รวมกิจกรรม 

จ านวน  ํ  ครงการ 
ส านักปลัด 

ํ๔ 

ครงการจัดชืๅอตูกใบอกสาร บบติดผนัง  พืไอบรกิารดานการกใบ
อกสาร 

จ านวน ํ ครงการ  ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
   พืไอบรกิารดานการกใบ

อกสาร 

จ านวน  ํ  ครงการ 
ส านักปลัด 

ํ๕ 

ครงการจัดชืๅอตูกใบอกสาร บบติดผนัง  พืไอบรกิารดานการกใบ
อกสาร 

จ านวน ํ ครงการ  ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
   พืไอบรกิารดานการกใบ

อกสาร 

จ านวน  ํ  ครงการ 
กองคลงั 

๎์ 

ครงการจัดซืๅอรถกระชา พืไอบรกิารประชาชน ทีไ
รวมกิจกรรมตางโ  

จ านวน  ํ  คัน ํถ์์ถ์
์์ 

งบ อบตธ 

    พืไอบรกิารประชาชน ดาน
ครงการสราง ฯ 

รถกระชา  ํ  คัน 
กองชาง 

๎ํ 
ครงการปรับปรุงหองนๅ าส านกังาน 
อบตธ 

พืไอปนบริการ
ประชาชนดานสุขอนามัย 

จ านวน  ํ  ครงการ   ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
 

 

 

 

พืไอปนบริการประชาชน
ดานสุขอนามัย 

พืไอปนบริการ
ประชาชนดานสุขอนามัย 

กองชาง 
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ทีไ ครงการนกิจกรรม วัตถุประสงค์ ปาหมาย 

งบประมาณ ฒบาทณ ละทีไมา 

ตัวชีๅวัด ฒKPIณ ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ 

๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

๎๐ 

ครงการติดตัๅงกลองทรทัศน์
วงจรปด ฒCCTVณ 

พืไอบริการประชาชนปนการ
ปองกันภัยอาชญากรรมละขาถึง
ขอมูลขาวสารอยางรวดรใว 

จ านวน ํ ครงการ ํถ์์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ํถ์์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ํถ์์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
  พืไอบริการประชาชนปนการปองกนั

ภัยอาชญากรรมละขาถึงขอมูล
ขาวสารอยางรวดรใว 

จ านวน ํ ครงการ ส านักปลัด 

กองชาง 

๎๑ 

ครงการสงสรมิสนับสนุน 
อบรมรืไองศรษฐกิจพอพียง 

พืไออบรมจัดท า กิจกรรม
ดานศรษฐกิจพอพียง 

จ านวน  ํ ครงการ  ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
   พืไออบรมจัดท า 

กิจกรรมดานศรษฐกิจ
พอพียง 

จ านวน  ํ  ครงการ 

ส านักปลัด 

๎๒ 
จัดซืๅอตูจัดกใบอกสาร พืไอปนการจัดกใบอกสาร

฿หปนระบบ 

จ านวน  ๑ ตู ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
    พืไอปนการจัดกใบ

อกสาร฿หปนระบบ 

จ านวน  ๑ ตู 
ส านักปลัด 

๎๓ 
ครงการจัดซืๅอตในทป์ระจ า
หมูบาน 

พืไอบรกิารประชาชน฿นการ
รวมกิจกรรม 

จ านวน  ํ๔  หลัง   ๏์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
 

 

 

 

พืไอบรกิารประชาชน฿น
การรวมกิจกรรม 

ตในท์จ าวน  ํ๔ หลงั 
ส านักปลัด 

๎๔ 
ครงการจัดซืๅอคอมพิวตอร ์ พืไอบรกิารประชาชน฿นการ

บันทึกขอมลูตาง โ  

จ านวน   ๎  ครืไอง  ๏์ถ์์์ 

งบ อบตธ 

   พืไอบรกิารประชาชน฿น
การบันทึกขอมูลตาง โ  

จ านวน  ๎  ครืไอง 
กองสาธารณสุข 

๏์ 
ครงการจัดซืๅอตะท างาน  พืไอบรกิารประชาชนดาน

งานสาธารณสุข 

จ านวน  ๎  ชุด  ํ๑ถ์์์ 

งบ อบตธ 

   พืไอบรกิารประชาชน
ดานงานสาธารณสุข 

จ านวน  ๎  ชุด 
กองสาธารณสุข 

๏ํ 

ครงการอบรม฿หความรูกีไยวกับ
ระบยีบ กฎหมาย พรบธควบคุม
อาคาร  

พืไอพิไมพูนประสทิธิภาพ฿นการ
ท าหนา฿นหนาทีไ 

ผูบริหาร สธอบตธ 
พนักงาน ลกูจาง 
ละภาคีครือขาย
ต าบลกวางจน 

 ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 

๑์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๑์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
 

 

พืไอพิไมพูนประสทิธิภาพ
฿นการท าหนา฿นหนาทีไ 

ผูบริหาร สธอบตธ พนักงาน 
ลูกจาง ละภาคีครือขาย
ต าบลกวางจน 

ทุกสวน 

๏๎ 

ครงการอบรม฿หความรู
คณะกรรมการตรวจการจางต าบล
กวางจน 

พืไอพิไมพูนประสทิธิภาพ฿นการ
ท าหนา฿นหนาทีไ 

ผูบริหาร สธอบตธ 
พนักงาน 
คณะกรรมการตรวจ
การจาง 

 ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 

๑์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๑์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
 

 

พืไอพิไมพูนประสทิธิภาพ
฿นการท าหนา฿นหนาทีไ 

ผูบริหาร สธอบตธ พนักงาน 
คณะกรรมการตรวจการจาง ทุกสวน 
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ทีไ ครงการนกิจกรรม วัตถุประสงค์ ปาหมาย 

งบประมาณ ฒบาทณ ละทีไมา 

ตัวชีๅวัด ฒKPIณ ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ 

๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

ํ 

ครงการสรางจิตส านกึปกปอง
สถาบันส าคัญของชาติพืไอสราง
ความสมานฉันท ์

พืไอสริมสรางจิตส านึก฿น
การจงรักภักดีตอชาติศาสนา
ละพระมหากษัตริย์ 

จัดกิจกรรม พืไอ
ปกปองสถาบันส าคัญ
ของชาต ิ

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
 

 

พืไอสริมสราง
จติส านึก฿นการ
จงรักภักดีตอชาติ
ศาสนาละ
พระมหากษัตรยิ์ 

พืไอสรมิสรางจิตส านึก
฿นการจงรักภักดีตอชาติ
ศาสนาละ
พระมหากษัตริย์ 

ส านักปลัด 

๎ 

ครงการจัดท าผนวทีประชาคม  
ทบทวน พิไมติม การจัดท าผนพัฒนา
ทองถิไนสีไป ผนยุทธศาสตร์ ละ
สนับสนุนกระบวนการจัดท าผนชุมชน
ต าบลกวางจน 

พืไอปนการจัดท าผนพืไอ
การพัฒนาต าบลกวางจน 

จัดประชุมวที
ประชาคมระดับต าบล 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 

ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
ํ์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
พืไอปนการจัดท า
ผนพืไอการพัฒนา
ต าบลกวางจน 

พืไอปนการจัดท าผน
พืไอการพัฒนาต าบล
กวางจน 

ส านักปลัด 

๏ 

ครงการสงสรมิละสนบัสนุน
ดานการมืองการปกครอง฿น
ระบบประชาธิปเตย 

พืไอสงสรมิ ฿หความรูก
ประชาชนรูถึงระบบ
ประชาธิปเตย 

จัดท ากิจกรรมตาง โ  ๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 

๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๑์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
 

 

พืไอสงสริม ฿ห
ความรูกประชาชนรู
ถึงระบบ
ประชาธปิเตย 

พืไอสงสรมิ ฿หความรู
กประชาชนรูถงึระบบ
ประชาธิปเตย 

ส านักปลัด 

๐ 

ครงการจัดการลือกตัๅงละ
สงสรมิสนับสนุนประชาสัมพันธ์
การลือกตัๅงทกุระดับ 

พืไอสงสรมิสนับสนุนการ
ลือกตัๅงทัไวเป 

จัดการลือกตัๅงทัไวเป ๑์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 

๑์์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
   พืไอสงสริมสนับสนุน

การลือกตัๅงทัไวเป 

พืไอสงสรมิสนับสนุน
การลือกตัๅงทัไวเป ส านักปลัด 

๑ 

ครงการวันทองถิไนเทย  พืไอสรมิสรางจิตส านึกตอ
วันทองถิไนเทย 

จัดกิจกรรมวันทองถิไน
เทย 

 ๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
๎์ถ์์์ 

งบ อบตธ 
 พืไอสริมสราง

จติส านึกตอวัน
ทองถิไนเทย 

จัดกิจกรรมวันทองถิไน
เทย ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ ยุทธศาสตร์ทีไ ๏ สงสริมคุณภาพชีวิต ละชุมชนขຌมขใง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดทีไ ยุทธศาสตร์ทีไ ๎  ดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต   

ยุทธศาสตร์ ๎  การพัฒนาดຌานศรษฐกจิพอพียง ิการพัฒนาคนละสังคม งานสงสริมคุณภาพชีวิตี 
            ๎.๒ ผนงาน งบกลาง 

 

 

 

 

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค์ 
ปງาหมาย 

ิผลผลิตของครงการี 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
ิKPIี 

ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑ 
ิบาที 

ํ. บี ยยังชีพผูຌพิการ 
 

พืไอ฿หຌคนพิการมี
รายเดຌพียงพอก
การยังชีพ 

คนพิการ฿นต าบล
กวางจน 
 

์ ์ ์ ์ ๎ุ๎๎๔ุ๐๔์ คนพิการมีรายเดຌ
พียงพอกการยังชีพ
พิไมมากขึ น 

คนพิการมีรายเดຌ
พียงพอกการยัง
ชีพ 

กองสวัสดิการสังคม 
อบต.กวางจน 

๎. บี ยยังชีพผูຌปຆวยอดส ์ พืไอ฿หຌผูຌปຆวยอดส์
มีรายเดຌพียงพอก
การยังชีพ 

ผูຌปຆวยอดส์ ฿น
ต าบลกวางจน 

์ ์ ์ ์ ๒์ุ์์์ ผูຌปຆวยอดส์มีรายเดຌ
พียงพอกการยังชีพ
พิไมมากขึ น 

ผูຌปຆวยอดส์มี
รายเดຌพียงพอก
การยังชีพ 

กองสวัสดิการสังคม 
อบต.กวางจน 

๏. บี ยยังชีพผูຌสูงอาย ุ พืไอ฿หຌผูຌสูงอายุมี
รายเดຌพียงพอก
การยังชีพ 

ผูຌสูงอายุ ฿นต าบล
กวางจน 

์ ์ ์ ์ ํ์ุ๕๔์ุ์์์ ผูຌสูงอายุมีรายเดຌ
พียงพอกการยังชีพ
พิไมมากขึ น 
 

ผูຌสูงอายุมีรายเดຌ
พียงพอกการยัง
ชีพ 

กองสวัสดิการสังคม 
อบต.กวางจน 

๐. สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลกวางจน 

พืไอ฿หຌการด านิน
กิจกรรมดຌาน
สาธารณสุขมี
ประสทิธภิาพละ
กิดประยชน์ตอ
ประชาชน 

จ านวน   ํ  ครั ง ์ ์ ์ ์ ๎๕๏ุ๎ ๐  ์ กิจกรรมดຌาน
สาธารณสุขมี
ประสทิธภิาพละกิด
ประยชน์ตอประชาชน
พิไมมากขึ น 

การด านนิกจิกรรม
ดຌานสาธารณสุขมี
ประสทิธภิาพละ
กิดประยชน์ตอ
ประชาชน 

กองสวัสดิการสังคม 
อบต.กวางจน 

รวม ๐  ครงการ   ์        
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กธ  ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ  ๎  ยุทธศาสตร์พัฒนาการทองทีไยว฿หมคีุณภาพเดมาตรฐาน 

ขธ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ  ๒  การพัฒนาครงสรางพืๅนฐานพืไอรองรับการป็นศูนย์กลางทางการตลาดละชืไอมยงประทศ฿นประชาคม
อาซียน 

๏.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานครงสรางพืๅนฐาน   

  ๏.๎  ผนงานการศรษฐกจิ 

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค ์

 

ปาหมาย 

ฒผลผลิตของครงการณ 

งบประมาณละทีไผานมา 

ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

ํ 

ครงการปรับปรุงหอประชุม พืไอ฿หหอประชุมส าหรับ
รับรองการประชุมของ
อบตธ ละหนวยงานอืไน
ทีไมาขอ฿ชหอประชุม 

ปรับปรุงหอประชุม ๑์์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
๑์์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
ท ท  หง พืไอ฿หประชาชนเดรับ

ความสะดวก รอยละ 
๓์ ของประชาชน
ทัๅงหมด฿นขตต าบล 

กองชาง 

๎ 

ครงการปรับปรุงหองท างาน
อาคารทีไท าการ อบตธ
กวางจน 

พืไอ฿หมีหองท างานทีไ
ท างานทีไสะดวกตอการ
บรกิารตอประชาชน 

ปรับปรุงหองท างานทีไ
ท าการ  
อบตธกวางจน  ทุก
สวนราชการ 

- ๑์์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
- -  จ านวนหอง ประชาชนเดรับ

ความสะดวก฿น
การตดิตอราชการ 

กองชาง 

รวม ๎  ครงการ ท ท ๑์์,์์์ ํถ์์์,์์์ ท ท  ท ท ท 
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กธ  ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ   ๏  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอมบบมสีวนรวมอยางยัไงยืน 

ขธ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ  ๓  การบริหารจัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอมบบมสีวนรวมอยางยัไงยืน 

๐. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานทรพัยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม 

๐.ํ  ผนงานคหะละชุมชน 

 

ทีไ 
ครงการ วัตถุประสงค ์

 

ปาหมาย 

ฒผลผลิตของครงการณ 

งบประมาณละทีไผานมา 

ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

ํ 

ครงการจัดหาถังขยะ พืไอ฿หประชาชนอนุรักษ์
สิไงวดลอม 

หมูทีไ  ํทํ๔ ๐์์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
-  ท -  จ านวน 

ถังขยะ 

ประชาชนอนุรักษ์
สิไงวดลอมพิไมรอยละ  
๒์  ของประชาชน
ทัๅงหมด฿นขต อบตธ 

กองสาธารณสุข
ละสิไงวดลอม 

๎ 

ครงการขุดบอขยะ
ละกอสรางรัๅว 

พืไอ฿หประชาชนอนุรักษ์
สิไงวดลอม 

ขุดบอขยะ  กวาง  ๑  มตร  
ยาว  ํ์  มตร  ละ
กอสรางรัๅวนวกัๅน 

ทีไทิๅงขยะ 

ํ์์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
- ท -  จ านวนบอขยะ ประชาชนอนุรักษ์

สิไงวดลอมพิไมรอยละ  
๒์  ของประชาชน
ทัๅงหมด฿นขต อบตธ 

กองสาธารณสุข
ละสิไงวดลอม 

๏ 

ครงการปรับปรุงบอ
ละพัฒนาบอขยะ  
หมู  ํ์ 

พืไอลดปัญหาขยะละ
อนุรักษส์ิไงวดลอม 

ปรับปรุงบอขยะ  ขนาด
พๅืนทีไ  ๎  เร   

ท ๑์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
ท   หง ประชาชนอนุรักษ์

สิไงวดลอมพิไมรอยละ  
๒์  ของประชาชน
ทัๅงหมด฿นขต อบตธ 

กองสาธารณสุข
ละสิไงวดลอม 

๐ 

ครงการตรวจสอบ                 
ทีไสาธารณะ 

 

พืไอปองกันการบุกรุกทีไ
สาธารณะ 

หมูทีไ  ํทํ๔ -  ํ๑ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
ํ๑ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
 หง ปองกันการบุก

รุกทีไสาธารณะ กองชาง 

 

 

 

 

บบ ผ.์ํ 
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กธ  ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ   ๏  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอมบบมสีวนรวมอยางยัไงยืน 

ขธ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ  ๓  การบริหารจัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอมบบมสีวนรวมอยางยัไงยืน 

๐. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานทรพัยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม 

๐.ํ  ผนงานคหะละชุมชน 

 

ทีไ 
ครงการ วัตถุประสงค ์

 

ปาหมาย 

ฒผลผลิตของครงการณ 

งบประมาณละทีไผานมา 

ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

๑ธ 
ครงการกอสรางนวขต            
ทีไสาธารณะ 

พืไอปองกันการบุกรุกทีไ
สาธารณะ 

หมูทีไ  ํทํ๔ ท - ท ํ์์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
 หง ปองกันการบุก

รุกทีไสาธารณะ 
กองชาง 

๒ธ 
ครงการกอสรางรัๅวรอบ             
บอขยะ 

พืไอปองกันการบุกรุกทีไ
สาธารณะ 

หมูทีไ  ํ์ 

 

ท ๑์์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
ท ๎์์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
 หง ปองกันการบุก

รุกทีไสาธารณะ 
กองชาง 

๓ธ 
ครงการกอสราง 
สวนสาธารณะ 

 

พืไอ฿หประชาชนมสีถานทีไ
พักผอนหยอน฿จ 

หมูทีไ  ํทํ๔ ท ท ท ํ์์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
 หง ประชาชนมีสถานทีไ

พักผอนหยอน฿จ กองชาง 

๕ธ 
ครงการกอสรางศาลาจุด
พักชมววิสกก 

พืไอ฿หประชาชนเดมศีาลา
พักชมววิสกก 

กอสรางศาลาจุดพัก
ชมววิสกก 

ท ท ท ๐๑์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
 หลัง ประชาชนเดมีศาลา

พักชมวิวสกก กองชาง 

ํ์. 

ครงการปรับภูมิทัศน์ทีไท าการ
องค์การบรหิาร                
สวนต าบลกวางจน 

พืไอ฿หประชาชนมีความสะดวก
฿นการรับบริการ จาก อบตธ 

ปรับภูมทิัศนร์อบทีไท าการ
องค์การบริหารสวนต าบล                
กวางจน   

- 

 

ํ์์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
 

ํ์์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
 

ํ์์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
 

 ครัๅง ประชาชนเดรับความ
สะดวก฿นการติดตอ
ราชการ 

กองชาง 

ํํ 

ครงการกอสรางอาคาร
งานสวัสดิการสังคม 

พืไอ฿หประชาชนมีความสะดวก
฿นการรับบริการ จาก อบตธ 

ทีไท าการองคก์ารบรหิาร
สวนต าบลกวางจน           

- 

 

๔์์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
 

   ครัๅง ประชาชนเดรับ
ความสะดวก฿น
การตดิตอราชการ 

กองชาง 

รวม ํํ  ครงการ ท ท ๑์์,์์์ ํถ์์์ถ์์์ ํ๒๑,์์์ ํ,๑๓์,์์์  ท ท  

 

บบ ผ.์ํ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ   ๏  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอมบบมสีวนรวมอยางยัไงยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ  ๓  การบริหารจัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอมบบมสีวนรวมอยางยัไงยืน 

๐. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานทรพัยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม 

๐.๎  ผนงานการกษตร 

 

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค ์

 

ปาหมาย 

ฒผลผลิตของครงการณ 

งบประมาณละทีไผานมา 

ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

ํ. 

ครงการขุดลอก ก าจดั
วัชพชื 

พืไอ฿หประชาชนหมูทีไํ ท
ํ๔   มนีๅ าพืไออุปภค
บริภคละท าการกษตร 

ฒผนชุมชนหมู ํทํ๔ ณ 

ขุดลอกหนองสาธารณ ขนาด
กวาง  ๎์  มตร  ยาว  ๑์์  
มตร  ลึก  ํธ๑์  มตร  พรอม
ก าจัดผักตบชวา  หรือปริมาตร
ดินขุดเมนอยกวา  ๑,์์์  
ตารางมตร 

ท ท ํถ์์์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
-  ครัวรือนมนีๅ า

พืไออุปภคละ
การกษตร 

ครัวรือนมีนๅ าพืไอ
อุปภคบริภคละ
ท าการกษตร  รอย
ละ  ๓์  ของ
ครัวรือนทัๅงหมด 

กองชาง 

๎ธ 
ครงการอบรมราษฎร
อาสาสมัครพทัิกษป์า  
ฒปดปาภูหยวกณ 

พืไอ฿หประชาชนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

หมูทีไ  ํทํ๔ ท ํ์์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
ํ์์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
ํ์์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
 รอยละของ

ประชาชน 

ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรม ชาต ิ

พิไมรอยละ  ๒์  ของ
ประชาชนทัๅงหมด฿นขต อบตธ 

ส านักปลัด 

๏ธ 

ครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์สราง
จิตส านกึ฿นการอนุรักษ์
ทรัพยากร 

พืไอ฿หประชาชนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

หมูทีไ  ํทํ๔ - ํ์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
ํ์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
ํ์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
 รอยละของ

ประชาชน 

ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรม ชาต ิ

พิไมรอยละ  ๒์  ของ
ประชาชนทัๅงหมด฿นขต อบตธ ส านักปลัด 
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กธ  ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ   ๏  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอมบบมสีวนรวมอยางยัไงยืน 

ขธ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ  ๓  การบริหารจัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอมบบมสีวนรวมอยางยัไงยืน 

๐.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม 

๐.๎  ผนงานการกษตร 

 

ทีไ 
ครงการ วัตถุประสงค ์

 

ปาหมาย 

ฒผลผลิตของครงการณ 

งบประมาณละทีไผานมา 

ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

๐. ครงการปลูกตนเม พืไอพิไมพืๅนทีไสีขียว 

กชุมชน 

หมูทีไ ํทํ๔ ๎์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
๎์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
๎์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
๎์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
 

 

หง พิไมพืๅนทีไสีขียว฿น
ชุมชน 

ส านักปลัด 

  ๑ธ ครงการปลูกหญา
ฝก 

พืไอปรับปรุงบ ารุงดิน 
ฟนฟูดนิ฿หมคีวามอุดม
สมบูรณ์ ละกปัญหาดิน
สืไอมทรม 

หมูทีไ ํทํ๔ ๎์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
๎์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
๎์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
๎์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
 

 

หง ปรับปรุงบ ารุงดิน 
ฟนฟูดิน฿หมีความ
อุดมสมบูรณ์ ละ
กปญัหาดินสืไอม
ทรม 

ส านักปลัด 

๒. ครงการท าสวน
สมุนเพร 

พืไอประชาชนมี
สิไงวดลอมทีไดขีึๅน 

หมูทีไ ํทํ๔ ท ท ๑์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
  หง ประชาชนมี

สิไงวดลอมทีไดีขึๅน 

ส านักปลัด 

รวม ๒   ครงการ ท ท ๐์,์์์ ๎์์,์์์ ํ,๔๐๑,์์์ ๑,๕๓๓,์์์  ท ท ท 
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ขธ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ ๔  การบริหารจัดการบานมอืงทีไดี   มีประสิทธิภาพ 

 ๑  ยุทธศาสตร์การบรหิารกิจการบานมืองทีไดีละมปีระสิทธภิาพ 

  ๑.ํ  ผนงานบรหิารงานทัไวเป 

 

ทีไ 
ครงการ วัตถุประสงค ์

 

ปาหมาย 

ฒผลผลิตของครงการณ 

งบประมาณละทีไผานมา 

ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

ํ. 

ครงการ อบตธ
คลืไอนทีไพบ
ประชาชน 

พืไอบริการประชาชน
฿หเดรับความสะดวก
฿นการติดตอราชการ 

จัดกิจกรรม อบตธคลืไอนทีไ
พบประชาชน 

 

๏๑,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๏๑,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๏๑,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๏๑,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
 รอยละของ

ประชาชนทีไเดรับ
การบริการ 

ประชาชนเดรับ
ความสะดวกละพึง
พอ฿จ฿นการ
฿หบรกิารของ อบตธ 

ส านักงาน
ปลัด อบตธ 

๎. 

ครงการจัดท าระบบ
ขอมูลผนทีไภาษีละ
ทะบียนทรัพยส์ิน 

พืไอบริการประชาชน
฿หเดรับความสะดวก
฿นการติดตอราชการ 

จัดท าระบบขอมูลผนทีไ
ภาษีละทะบียนทรัพย์สนิ 

 

ํ์์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๎์์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๎์์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๎์์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
 รอยละของ

ประชาชนทีไเดรับ
การบริการ 

ประชาชนเดรับ
ความสะดวกละพึง
พอ฿จ฿นการ
฿หบรกิารของ อบตธ 

กองคลัง 

๏. 

ครงการ฿หบริการ
รับช าระภาษี
คลืไอนทีไ 

พืไอบริการประชาชน
฿หเดรับความสะดวก
฿นการติดตอราชการ 

จัดกิจกรรมชงิรุก฿นการ
฿หบริการรับช าระภาษี
คลืไอนทีไ 

๑,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๑,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๑,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๑,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
 รอยละของ

ประชาชนทีไเดรับ
การบริการ 

ประชาชนเดรับความ
สะดวกละพงึพอ฿จ
฿นการ฿หบริการของ 
อบตธ 

กองคลัง 

๐. 

ครงการจัดท าวที
ประชาคมผนพัฒนา
ทองถิไนสีไป ปรับปรุง 
ปลีไยนปลง พิไมตมิ 

พืไอสงสริมการมี
สวนรวมของ
ประชาชน 

จัดกิจกรรมวทีประชาคม฿นการ
จัดท าผนพัฒนา  ผนพัฒนา
ทองถิไนสีไป  ระดับหมูบาน  ระดับ
ต าบล  รวมถงึวทีประชาคม    
ตาง โ ตามนยบาย 

๑์,์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
๑์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๑์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๑์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
 จ านวน

ประชาชนผูรวม
วทีประชาคม 

ประชาชนมสีวน
รวม฿นการสดง
ความคิดหใน 

ส านักงาน
ปลัด  อบตธ 

 

 

 

บบ ผ.์ํ 
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ขธ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ ๔  การบริหารจัดการบานมอืงทีไดี   มีประสิทธิภาพ 

 ๑  ยุทธศาสตร์การบรหิารกิจการบานมืองทีไดีละมปีระสิทธภิาพ 

  ๑.ํ  ผนงานบรหิารงานทัไวเป 

 

ทไี 
ครงการ วัตถุประสงค์ 

 

ปาหมาย 

ฒผลผลิตของครงการณ 

งบประมาณละทีไผานมา 

ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

๑. 

ครงการรณรงค์฿หเป฿ช
สิทธ์ิลอืกตัๅง 

พืไอสงสริม฿ห
ประชาชนเป฿ชสิทธ์ิ
ลอืกตัๅง 

จัดกิจกรรมรณรงค์฿หเป
฿ชสิทธ์ิลอืกตัๅง 

๑์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๑์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๑์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๑์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
 จ านวนประชากร 

ผูเป฿ชสทิธิ์
ลอืกตัๅง 

ประชาชนเป฿ชสิทธิ์
ลือกตัๅงมากกวารอย
ละ  ๒์ ของจ านวนผู
มสิีทธิ์ลือกตัๅง 

ส านักงาน
ปลัด  อบตธ 

๒. 

ครงการสนับสนุน
คณะกรรมการหมูบาน
฿นการสงสริม
กระบวนการรียนรูดย
การจัดท าผนชุมชน                   

พืไอสงสริมการมี
สวนรวมของ
ประชาชน฿นการ
จัดท าผนชุมชน 

จัดอบรมคณะกรรมการ
หมูบาน฿นการสงสริม
กระบวนการรียนรูดย
การจัดท าผนชุมชน                   

๎์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๎์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๎์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๎์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
 จ านวนผูขา

อบรม 

คณะกรรมการ
หมูบานขา฿จ
กระบวนการ
จัดท าผนชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด  อบตธ 

๓ธ 

ครงการอบรมพัฒนา
คุณธรรมจรยิธรรม  
ระบียบวนิัย การบริหาร
กิจการบานมอืงทีไดี 

พืไอ฿หพนักงานถ 
สมาชิกสภาอบต. 

คณะผูบริหาร มี
ความรูมากขึๅน 

พนักงานถ สมาชิกสภา
อบต. คณะผูบริหารละ
ประชาชน 

๒์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
 

 

๒์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
 

๒์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
 

๒์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
 

 จ านวนครัๅง พนักงานถ สมาชิก
สภา อบต.  คณะ
ผูบริหาร มีความรู
มากขึๅน รอยละ ๓์ 
ของประชาชน
ทัๅงหมด 

ส านักงาน
ปลัดอบตธ 

 

 

 

บบ ผ.์ํ 
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ขธ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ ๔  การบริหารจัดการบานมอืงทีไดี   มีประสิทธิภาพ 

 ๑  ยุทธศาสตร์การบรหิารกิจการบานมืองทีไดีละมปีระสิทธภิาพ 

  ๑.ํ  ผนงานบรหิารงานทัไวเป 

 

ทีไ 
ครงการ วัตถุประสงค ์

 

ปาหมาย 

ฒผลผลิตของครงการณ 

งบประมาณละทีไผานมา 

ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

๔ธ 

ครงการอบรมละศึกษา
ดูงาน พืไอพิไม
ประสิทธิภาพ฿นการ
ท างาน 

พืไอ฿หพนักงานถ สมาชิกสภา
อบต. คณะผูบริหาร ผูน า
หมูบาน ละประชาชนมี
ความรู฿นการท ามากขึๅน 

พนักงานถ สมาชิกสภา 
อบต. คณะผูบริหาร  
ผูบริหารสถานศึกษาผูน า
หมูบาน ละประชาชน 

๏๑์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
 

๏๑์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
 

๏๑์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
 

๏๑์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
 

 จ านวนครัๅง พืไอ฿หมคีวามรู฿น
การท างาน฿หมาก
ยิไงขึๅน 

ส านักงาน
ปลัดอบตธ 

๕. 

ครงการอบรมวทิยากร
พธีิกร  ศาสนพธีิ 

พืไอ฿หพนักงานถ สมาชิกสภาอบต. 

คณะผูบริหาร ผูน าหมูบาน ละ
ประชาชนมีความรู  ทักษะ฿นการ
ปนพธิีกรศาสนพธิ ี

พนักงานถ สมาชิกสภา 
อบต. คณะผูบริหาร  
ผูบริหารสถานศึกษาผูน า
หมูบาน ละประชาชน 

๎์ถ์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
ท ท ท  จ านวนครัๅง พนักงานถ สมาชิกสภา

อบต. คณะผูบริหาร ผูน า
หมูบาน ละประชาชนมี
ความรู  ทักษะ฿นการปน
พิธกีรศาสนพิธี 

ส านักงาน
ปลัดอบตธ 

ํ์. 

ครงการปรับปรุงพัฒนาระบบ
ขอมูลขาวสารการจัดซืๅอจัด
จางขององคก์รปกครองสวน
ทองถิไนระดับอ าภอ 

พืไอบริการประชาชน฿ห
เดรับความสะดวก฿นการ
ตดิตอราชการ 

อุดหนุนองค์การบรหิาร
สวนต าบลบานบัว฿น
ครงการปรับปรุงพัฒนา
ระบบขอมูลขาวสารการ
จัดซืๅอจัดจางของ อปทธ 

๎๑,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
    รอยละของ

ประชาชนทีไ
เดรับการ
บรกิาร 

ประชาชนเดรับ
ความสะดวกละพึง
พอ฿จ฿นการ
฿หบรกิารของ อบตธ 

ส านักงาน
ปลัด อบตธ 

ํํธ 
ครงการพัฒนาการ
จัดกใบภาษี 

พืไอบริการประชาชน฿ห
เดรับความสะดวก฿นการ
ตดิตอราชการ 

พนักงานถ สมาชิกสภา 
อบต. คณะผูบริหาร  
ผูบริหารสถานศึกษาผูน า
หมูบาน ละประชาชน 

 ๎๑,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
   รอยละของ

ประชาชนทีไ
เดรับการ
บรกิาร 

ประชาชนเดรับความ
สะดวกละพงึพอ฿จ฿น
การ฿หบริการของ อบตธ กองคลัง 

 

บบ ผ.์ํ 
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 ๑  ยุทธศาสตร์การบรหิารกิจการบานมืองทีไดีละมปีระสิทธภิาพ 

  ๑.ํ  ผนงานบรหิารงานทัไวเป 

 

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค ์

 

ปาหมาย 

ฒผลผลิตของครงการณ 

งบประมาณละทีไผานมา 

ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงานรับผดิชอบ

หลัก 
๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

ํ๎ธ 

ครงการจัดท าวารสาร ถสืไอ
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหาร
สวนต าบลกวางจน 

พืไอผยพร
ประชาสัมพันธ์ผลการ
ด านนิงานของ  อบตธ 

จัดท าสืไอ
ประชาสัมพันธ์
องค์การบรหิารสวน
ต าบลกวางจน 

๒์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
 

 

๒์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
 

๒์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
 

๒์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
 

 ประชาชนรอยละ 
๕์  เดรับทราบ
ขอมูลขาวสาร

ของ  อบตธ 

ประชาชนเดรับทราบ
ขอมูลขาวสารละ
สามารถตรวจสอบเด 

ส านักงาน
ปลัด  อบตธ 

ํ๏. 

ครงการพัฒนาปรับปรุง
วใบเซต์องค์การบริหารสวน
ต าบลกวางจน 

พืไอพัฒนาวใบเซต์฿หมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิไงขึๅน 

จางหมาบริษัท฿นการ
พัฒนาปรับปรุงวใบเซต์
องค์การบริหารสวน
ต าบลกวางจน 

ํ์์ถ์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
ํ์์ถ์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
ํ์์ถ์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
ํ์์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
 ครัๅง พัฒนาวใบเซต์฿หมี

ประสิทธิภาพมาก
ยิไงขึๅน 

ส านักงาน
ปลัด อบตธ 

ํ๐. 

ครงการจัดหาครุภัณฑ์ละวัสดุ
ส านักงาน 

ํ. ตในท์ จ านวน  ๑  หลัง  
๎. ครืไองคอมพวิตอร์    
    จ านวน  ๎  ครืไอง  
๏.  ครืไองปริๆนตอร์   
๐.  ครืไองส ารองเฟ     
     จ านวน  ๎  ครืไอง  

พืไอ฿หประชาชนเดรับ
ความสะดวก฿นการ
ตดิตอราชการ 

  

๎ถ์์์ถ์์์ 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

หลัง 
ครืไอง 

 

ครืไอง 
 

ครืไอง 
 

ประชาชนเดรับ
ความสะดวก รอย
ละ ๔์ ของ
ประชาชนทัๅงหมด
฿นขตต าบล 

ส านักงาน
ปลัด  อบตธ 

 

 

บบ ผ.์ํ 
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กธ  ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ   ๐  ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมละคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาศรษฐกจิพอพียง 

ขธ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ ๔  การบรหิารจัดการบานมอืงทีไดี   มีประสิทธิภาพ 

 ๑  ยุทธศาสตร์การบรหิารกิจการบานมืองทีไดีละมปีระสิทธภิาพ 

  ๑.ํ  ผนงานบรหิารงานทัไวเป 

 

ทีไ 
ครงการ วัตถุประสงค์ 

 

ปาหมาย 

ฒผลผลิตของครงการณ 

งบประมาณละทีไผานมา 

ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

ํ๑. ทตูกใบอกสารตดิผนัง 

ทพัดลมตดิพดาน  จ านวน ํ์ ตัว 

ททรทัศน ์จ านวน ํ ครืไอง  
ทตะท างานปลัด ํ  ชุด 

ทตะท างานพรอมกาอีๅ ๏ ชุด 

ทตะพับอนกประสงค์หนาขาว    
  ขาชุบครนยีม  ๎์  ตัว 

ทตะหมูบูชา ๕ ชัๅน 

ทชุดล าพงคลืไอนทีไ ํ ชุด 

ทกลองถายภาพระบบดจิิตอล 

ทครืไองมัลติมีดียปรจคตอร ์

ทจอรับภาพชนดิมอตอร์เฟฟา 

ทครืไองท านๅ ารอน ขนาดกลาง 

ทครืไองวัดปริมาณนๅ าฝน 

ทครุภัณฑ์ดบัพลงิ  ถังดับพลงิ    
  สายดับพลงิ  
ทครืไองคอมพิวตอร์ส านักงาน  
ทครืไองตบดนิ จ านวน  ํ  ครืไอง 
ทครืไองตัดหญาบบดนิตาม 

ทครืไองปรับอากาศ  ๒  ครืไอง 

ทครืไองสูบนๅ า ขนาด ๑ รง 

 

       ตัว 

 

ตัว 

ตัว 

หลัง 

อัน 

ครืไอง 
ครืไอง 

ชุด 

ครืไอง 
ครืไอง 
ครืไอง 

ชุด 

ครืไอง 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก รอยละ ๔์ ของ
ประชาชนทัๅงหมด฿นขต
ต าบล 

ส านักงานปลัด  
อบตธ 

บบ ผ.์ํ 
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 กองการศึกษา 

ํธตูกใบอกสาร ๔ ตัว 

๎ธตะท างาน  ๒ ชุด 

๏ธครืไองฉายปรจกตอร์   ๒  ครืไอง 

๐ธสาสัญญาณอินตอร์นใต ๒ ตัว 

๑ธถังนๅ าอุปภค บริภค ๒ 

๒ธครืไองกรองนๅ า  ๒  
๓ธกลองวงจรปด  ๒ 

กองสาธารณสุข 

ํธรถยกฮนลิฟ  ํ ตัว 

๎ธถังขยะขนาด ํ๎์ ลิตร 

๏ธถังขยะอินทรีย์ จ านวน  ๎์์ ถัง 

๐ธถังขยะอันตราย จ านวน  ๎์์ ถัง 

๑ธครืไองส ารองเฟ 

๒ธครืไองปรๆินตอร์บบฉีดหมึก 

๓ธครืไองปรๆินตอร์ลซอร์ 

กองคลัง 

ทกาอีๅเวบริการประชาชน ๎  ชุด 

ทครืไองปรับอากาศ  ๏ ครืไอง 

ทครืไองสียงกลางจง ํ ชุด 

พืไอ฿หประชาชนเดรับ
ความสะดวก฿นการ
ติดตอราชการ 

  

๑์ถ์์์ 

๑์ถ์์์ 

๑์ถ์์์ 

๑์ถ์์์ 

๐์ถ์์์ 

ํ์์ถ์์์ 

 

 

 

 

 

 

 

๎์ถ์์์ 

๎์ถ์์์ 

๎์ถ์์์ 

๎์ถ์์์ 

๑ถ์์์ 

ํ์ถ์์์ 

ํ์ถ์์์ 

 

 

 

    

ตัว 

ตัว 

ครืไอง 

 

ตัว 

ถัง 

ครืไอง 

ชุด 

 

ประชาชนเดรับความ
สะดวก รอยละ ๔์ ของ
ประชาชนทัๅงหมด฿นขต
ต าบล 

 

กองการศึกษา 

    ท ท      ท ท ท 
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รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทองถิไน ฒพธศธ๎๑๒ํท๎๑๒๑ณ 
ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิไน  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน  

องค์การบรหิารสวนต าบลกวางจน  อ าภอภูขียว จังหวัดชัยภูมิ 
 

กธ ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ  ๐  ยุทธศาสตรพ์ัฒนาสังคมละคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาศรษฐกจิพอพียง 

ขธยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ  ํ  การพัฒนาคนละสังคมทีไมีคุณภาพ 

  ํธ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานคนละสังคม 

    ํธํ  ผนงานการศึกษา   
 

ทไี ครงการ วัตถุประสงค์ 

 

ปาหมาย 

ฒผลผลิตของครงการณ 

งบประมาณละทีไผานมา 
ตัวชีๅวัด 

ฒKPI) 
ผลทีไคาดวาจะเดรับ 

หนวยงานรับผดิชอบ
หลัก 

หนวยงานทีไขอรับ
งินอุดหนุน 

๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

ํธ 

ครงการรงรยีนสงสรมิ
สุขภาพ  

พืไอปรับปรุงพัฒนาหลงรียนรู  
ปรับปรุงพัฒนาบริวณรงรียนทัๅง
ภาย฿น  ละนอกหองรียน฿ห
สะอาด  นาดู  นาอยู 

อุดหนุนงบประมาณ
รงรียน฿นขตต าบล
กวางจน 

๎์ถ์์์ 

 ฒงบ  อบตธณ 
 - 

 

 -  -  ครัๅง หลงรียนรู  บริวณ
รงรียนทัๅงภาย฿น  ละ
นอกหองรียนสะอาด  
นาดู  นาอยู 

กองการศึกษา  
ศาสนาละ
วัฒนธรรม 

รงรียน฿น
ขตต าบล 

 

๎ธ 

ครงการพัฒนาหองสมุด
พืไอสริมทักษะการ
สวงหาความรูดวยตนอง 

พืไอ฿หรงรยีนมีหองสมุด
ทีไมาตรฐาน  มีสืไอ  วัสดุ  
สิไงพิมพ์ตาง โ พียงพอ 

อุดหนุนงบประมาณ฿ห
รงรียน฿นขตต าบล
กวางจน  ฿นครงการพัฒนา
หองสมุดพืไอสริมทักษะการ
สวงหาความรูดวยตนอง 

ํ์,์์์ 

 ฒงบ อบตธณ 
 - 

 

 - -  ครัๅง รงรียนมหีองสมุดทีไ
มาตรฐาน  มสีืไอ  วัสดุ  
สิไงพิมพต์างโ พยีงพอ 

กองการศึกษา  
ศาสนาละ
วัฒนธรรม 

อุดหนุน
รงรียน฿น
ขตต าบล 

 

 

 

บบ ผ.์๎ 



228 

 

ผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ. ๎๑๒ํู๎๑๒๑ี องค์การบริหารสวนต าบลกวางจน อ าภอภูขียว จังหวัดชัยภูมิ www.kwangjhone.go.th  
 

กธ ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ  ๐  ยุทธศาสตรพ์ัฒนาสังคมละคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาศรษฐกจิพอพียง 

ขธยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ  ํ  การพัฒนาคนละสังคมทีไมีคุณภาพ 

  ํธ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานคนละสังคม 

    ํธํ  ผนงานการศึกษา   

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค ์

 

ปาหมาย 

ฒผลผลิตของครงการณ 

งบประมาณละทีไผานมา 
ตัวชีๅวัด 

ฒKPI) 
ผลทีไคาดวาจะเดรับ 

หนวยงานรับผดิชอบ
หลัก 

หนวยงานทีไขอรับ
งินอุดหนุน 

๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

๏ธ 
ครงการจัดกจิกรรม
ขงขันงาน
ศลิปหัตถกรรมนักรียน 

พืไอยกระดับมาตรฐาน
ดานวิชาการของ
รงรียน 

กิจกรรมขงขันงาน
ศิลปหัตถกรรม
นักรียน 

๏์ถ์์์ 

ฒงบ  อบตธ) 
 

๏์ถ์์์ 

ฒงบ  อบตธ) 
 

๏์ถ์์์ 

ฒงบ  อบตธ) 
 

๏์ถ์์์ 

ฒงบ  อบตธ) 
 

 ํ ครัๅง ยกระดับมาตรฐาน
ดานวิชาการของ
รงรียน 

กองการศึกษา  
ศาสนาละ
วัฒนธรรม 

กลุมขตพืๅนทีไ
การศึกษาภูขยีว     
฿นต าบล
กวางจน 

๐. 

ครงการขาคายพักรม
ลูกสอืทนตรนารี  

 

พืไอ฿หนักรียนมคีวามรูละ
ทักษะ฿นกจิกรรมลุกสือทนตร
นารี ครบตามกระบวนการของ
หลักสูตร 

จัดกิจกรรม ขา
คายพักรม
ลูกสือทนตรนารี  

 

๎์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๎์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๎์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๎์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
 ํ ครัๅง ผูรียนเดรับการ นักรียนมี

ความรูละทักษะ฿นกิจกรรม
ลุกสือทนตรนารีครบตาม
กระบวนการของหลักสูตร 

กองการศึกษา  
ศาสนาละ
วัฒนธรรม 

กลุมขตพืๅนทีไ
การศึกษาภูขยีว     
฿นต าบล
กวางจน 

๑ 

ครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของ
ยาวชน  

พืไออบรมคุณธรรม 
จรยิธรรม ของยาวชน
฿นพืๅนทีไ 

ยาวชน 
ประชาชน 

๑์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๑์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๑์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๑์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
 ํ ครัๅง พืไอ฿หความรู฿นการ

อบรมยาวชน  
กองการศึกษา  

ศาสนาละ
วัฒนธรรม 

กลุมขตพๅืนทีไ
การศึกษาภูขยีว      
฿นต าบลกวางจน 

๒ 

ครงการสงสริมสราง
ทักษะการพัฒนาดนตรี  

พืไอสงสริมทักษะการ
พัฒนาดนตรี  

นักรียน ยาวชน ฿น
ขตต าบลกวางจน 

๑์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๑์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๑์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๑์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
 ํ ครัๅง พืไอสงสริมทักษะการ

พัฒนาดานดนตรี 

กองการศึกษา  
ศาสนาละ
วัฒนธรรม 

กลุมขตพืๅนทีไ
การศึกษาภูขยีว     
฿นต าบล
กวางจน 

๓ 

ครงการสงสริม
กิจกรรมวนัวทิยาศาสตร์ 

พืไอสงสริมกิจกรรมวัน
วทิยาศาสตร์ 

นักรียน ยาวชน ฿น
ขตต าบลกวางจน 

๑์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๑์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๑์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๑์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
 ํ ครัๅง พืไอสงสริมทักษะการ

พัฒนาดานดนตรี 

กองการศึกษา  
ศาสนาละ
วัฒนธรรม 

กลุมขตพืๅนทีไ
การศึกษาภูขยีว     
฿นต าบล
กวางจน 

 

 

บบ ผ.์๎ 
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กธ ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ  ๐  ยุทธศาสตรพ์ัฒนาสังคมละคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาศรษฐกจิพอพียง 

ขธยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ  ํ  การพัฒนาคนละสังคมทีไมีคุณภาพ 

  ํธ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานคนละสังคม 

    ํธ๎  ผนงานการศาสนา  วฒันธรรมละนนัทนาการ 

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค ์

 

ปาหมาย 

ฒผลผลิตของครงการณ 

งบประมาณละทีไผานมา 
ตัวชีๅวัด 

ฒKPI) 
ผลทีไคาดวาจะเดรับ 

หนวยงานรับผดิชอบ
หลัก 

หนวยงานทีไขอรับ
งินอุดหนุน 

๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

ํ. ครงการจัดงานรัฐพิธี฿น
วันส าคัญตาง โ ของ
อ าภอภูขียว 

พืไอสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตอสถาบันชาติ
ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 

อุดหนุนทีไท าการปกครอง
อ าภอภูขียว ฿นครงการ
จัดงานรัฐพิธี฿นวันส าคัญ
ตาง โ ของอ าภอภูขียว 

๎์,์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
๎์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
 

๎์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๎์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
 จ านวน

ครัๅง 
ประชาชนเดสดงออก            
ถึงความจงรักภกัดีตอ
สถาบันชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ 

กองการศึกษา  
ศาสนาละ
วัฒนธรรม 

ทีไท าการ
ปกครอง
อ าภอภูขียว   

๎. ครงการยาวชน             
รุน฿หม฿ส฿จคุณธรรม 

พืไอ฿หนักรยีน  ยาวชน  
เดรับรูละรับทราบถงึ
ปัญหาคุณธรรมจรยิธรรม 

อุดหนุนงบประมาณ฿ห
รงรียนบานศาลาสามัคค ี          
฿นครงการยาวชน             
รุน฿หม฿ส฿จคุณธรรม 

ํ์,์์์ 

 ฒงบ อบตธณ 
 - 

 

 -  -  ครัๅง นักรียน  ยาวชน  เดรับรู
ละรับทราบถงึปัญหา
คุณธรรมจรยิธรรม 

กองการศึกษา  
ศาสนาละ
วัฒนธรรม 

รงรียน฿น
ขตต าบล
กวางจน 

๏ธ ครงการขงขันกีฬา
ภาย฿นรงรียน฿นขต
ต าบลกวางจน 

พืไอสงสริมดใกนักรียน
เดลนกีฬาละมสีุขภาพ
ขใงรง 

อุดหนุนงบประมาณ
฿หกรงรียน   
 

ํ์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธ) 
ํ์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธ) 
ํ์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธ) 
ํ์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธ) 
 

 

จ านวน
ครัๅง 

ดใกนักรียนเดลน
กีฬาละมสีุขภาพ
ขใงรง 

กองการศึกษา  
ศาสนาละ
วัฒนธรรม 

รงรียน฿น
ขตต าบล 

๐ธ ครงการขงขันกีฬา
ภาย฿นรงรียน฿นขต
ต าบลกวางจน 

พืไอสงสริมดใกนักรียน
เดลนกีฬาละมสีุขภาพ
ขใงรง 

อุดหนุนงบประมาณ
฿หกรงรียน   
 

ํ์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธ) 
ํ์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธ) 
ํ์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธ) 
ํ์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธ) 
 

 

จ านวน
ครัๅง 

ดใกนักรียนเดลน
กีฬาละมสีุขภาพ
ขใงรง 

กองการศึกษา  
ศาสนาละ
วัฒนธรรม 

รงรียน฿น
ขตต าบล
กวางจน 
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กธ ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ  ๐  ยุทธศาสตรพ์ัฒนาสังคมละคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาศรษฐกจิพอพียง 

ขธยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ  ํ  การพัฒนาคนละสังคมทีไมีคุณภาพ 

  ํธ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานคนละสังคม 

    ํธ๎  ผนงานการศาสนา  วฒันธรรมละนนัทนาการ 

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค ์

 

ปาหมาย 

ฒผลผลิตของครงการณ 

งบประมาณละทีไผานมา ตัวชีๅวัด 

ฒKPI) 
ผลทีไคาดวาจะเดรับ 

หนวยงานรับผดิชอบ
หลัก 

หนวยงานทีไขอรับ
งินอุดหนุน ๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

๒ธ 
ครงการขงขันกีฬาท
กรฑีา  รงรียน฿นขต
ต าบลกวางจน 

พืไอสงสริมดใกนักรียน
เดลนกีฬาละมีสุขภาพ
ขใงรง 

อุดหนุนงบประมาณ
฿หกรงรียน฿นขต
ต าบลกวางจน   

ํ์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธ) 
ํ์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธ) 
ํ์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธ) 
ํ์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธ) 
 

 

จ านวน
ครัๅง 

ดใกนักรียนเดลนกีฬา
ละมีสขุภาพขใงรง 

กองการศึกษา  
ศาสนาละ
วัฒนธรรม 

รงรียนศาลา
สามัคคี 

๓ธ 
ครงการขงขันกีฬา
ภาย฿นรงรียน฿นขต
ต าบลกวางจน 

พืไอสงสริมดใกนักรียน
เดลนกีฬาละมสีุขภาพ
ขใงรง 

อุดหนุนงบประมาณ
฿หกรงรียน   
 

ํ์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธ) 
ํ์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธ) 
ํ์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธ) 
ํ์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธ) 
 

 

จ านวน
ครัๅง 

ดใกนักรียนเดลนกีฬา
ละมีสขุภาพขใงรง 

กองการศึกษา  
ศาสนาละ
วัฒนธรรม 

รงรียน฿นขต
ต าบล                          
กวางจน 

๔ธ 
ครงการขงขันกีฬา
นักรียน  กลุมพๅืนทีไ
การศึกษาภูขียว  

พืไอสงสริมดใกนักรียน
เดลนกีฬาละมสีุขภาพ
ขใงรง 

อุดหนุนงบประมาณ
฿หกรงรียน   
 

๑์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธ) 
๑์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธ) 
๑์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธ) 
๑์ถ์์์ 

ฒงบ อบตธ) 
 

 

จ านวน
ครัๅง 

ดใกนักรียนเดลนกีฬา
ละมีสขุภาพขใงรง 

กองการศึกษา  
ศาสนาละ
วัฒนธรรม 

กลุมพืๅนทีไ
การศึกษาภูขยีว
฿นขตต าบล
กวางจน   

๕ธ 

ครงการพัฒนาสนาม
ดใกลน 

พืไอปนทีไนันทนาการ              
ละออกก าลังกายของ                
ดใกนักรียน 

อุดหนุนงบประมาณ฿ห
รงรยีน฿นขตต าบล
กวางจน  ครงการ
พัฒนาสนามดใกลน 

๏์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๏์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๏์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๏์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
 

 

ครัๅง มีสถานทีไทีไนันทนาการ  
ละออกก าลังกายของ
ดใกนักรียน 

กองการศึกษา  
ศาสนาละ
วัฒนธรรม 

รงรียน฿นขต
ต าบลกวางจน  
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กธ ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ  ๐  ยุทธศาสตรพ์ัฒนาสังคมละคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาศรษฐกจิพอพียง 

ขธยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ  ํ  การพัฒนาคนละสังคมทีไมีคุณภาพ 

ํธ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานคนละสังคม 

  ํ.๏  ผนงานการรักษาความสงบภาย฿น 

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค ์

 

ปาหมาย 

ฒผลผลิตของครงการณ 

งบประมาณละทีไผานมา 
ตัวชีๅวัด 

ฒKPI) 
ผลทีไคาดวาจะเดรับ หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

หนวยงานทีไขอรับงิน
อุดหนุน 

๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

ํ. ครงการบรูณาการ
ชวยหลือผูดอยอกาสละ
ผูประสบภัยตาง โ  

พืไอชวยหลือ
ผูดอยอกาสละ
ผูประสบภัยตาง โ 

อุดหนุนงบประมาณทีไท าการ
ปกครองอ าภอภูขียว  
ครงการบรูณาการ
ชวยหลือผูดอยอกาสละ
ผูประสบภัยตาง โ 

๎์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๎์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๎์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๎์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
 

 

จ านวน
ครัๅง 

ผูดอยอกาสละ
ผูประสบภัยเดรับการ
ชวยหลือ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ทีไท าการ
ปกครอง
อ าภอภูขียว 

 

บบ ผ.์๎ 
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กธ ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ  ๐  ยุทธศาสตรพ์ัฒนาสังคมละคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาศรษฐกจิพอพียง 

ขธยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ  ํ  การพัฒนาคนละสังคมทีไมีคุณภาพ 

ํธ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานคนละสังคม 

  ํ.๐  ผนงานสาธารณสุข 

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค ์

 

ปาหมาย 

ฒผลผลิตของครงการณ 

งบประมาณละทีไผานมา 
ตัวชีๅวัด 

ฒKPI) 
ผลทีไคาดวาจะเดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงานทีไ
ขอรับงิน
อุดหนุน 

๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

ํ. ครงการพิไมประสิทธิภาพ
การบูรณาการปองกันละ
กเขปัญหายาสพติด   

พืไอปองกันการพร
ระบาดละลดปัญหา                   
ยาสพติด  

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัตกิารปองกันละ
ปราบปรามยาสพตดิอ าภอภูขยีว 

ครงการพิไมประสิทธภิาพการบูร
ณาการปองกันละกเขปัญหายา
สพติด  ประจ าป  ๎๑๒ํ 

๎์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๎์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๎์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
๎์,์์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
 จ านวน

ํ ครัๅง 

ปองกันการพร
ระบาดละลดปัญหา                    
ยาสพติด 

ส านักงาน
ปลัด อบตธ 

ศูนย์ปฏิบัตกิาร
ปองกันละ
ปราบปรามยาสพ
ตดิอ าภอภูขยีว 

ฒศอธปสธณ 

๎ ครงการกิจกรรมวัน  
อสมธ  

พืไอสงสรมิกิจกรรม
ของ อสมธ 

อุดหนุนสวนราชการ ํ์ถ์์์ ํ์ถ์์์ ํ์ถ์์์ ํ์ถ์์์  ํ ครัๅง สงสริมกิจกรรมของ 
อสมธ 

ส านักปลัด กลุม อสมธ 

๏ ครงการอบรมผูดูล
ดใกละผูพิการ฿นชุมชน 

พืไอ฿หความรูก
ผูดูลผูพิการ 

อุดหนุน รพสตธต าบลกวางจน ํ์ถ์์์ ํ์ถ์์์ ํ์ถ์์์ ํ์ถ์์์   ผูดูลผูสูงอายุเดรับ
ความรู฿นการดูล 

ส านักปลัด รพสตธทัๅงสอง 
หง 
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กธ ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ   ํ  ยุทธศาสตรพ์ัฒนาขดีความสามารถ฿นการผลิต  การจัดการสนิคาละบริการ  สรางมูลคาพิไมอยางมีประสิทธภิาพละยัไงยืน 

ขธ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ  ๏  การพัฒนาศักยภาพละขดีความสามารถดานการกษตร 

 ๎.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานศรษฐกจิ 

  ๎ธํ  ผนงานการกษตร 

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค ์

 

ปาหมาย 

ฒผลผลิตของครงการณ 

งบประมาณละทีไผานมา 
ตัวชีๅวัด 

ฒKPI) 
ผลทีไคาดวาจะเดรับ 

หนวยงานรับผดิชอบ
หลัก 

หนวยงานทีไขอรับ
งินอุดหนุน ๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

ํ. 

ครงการชดิชูหมูบาน
พัฒนาตามนวคดิละ
หลักปรัชญาศรษฐกิจ
พอพยีงฉลิมพระ
กียรต ิ ๔๕  พรรษา 

พืไอนอมกลาถวายปน
พระราชกุศลฉลิมพระ
กียรตสิมดใจพระ
จาอยูหัวทรงมพีระ
ชนมพรรษา  ๔๕  พรรษา  
๑  ธันวาคม  ๎๑๒์ 

อุดหนุนอ าภอภูขียว
ครงการชิดชูหมูบาน
พัฒนาตามนวคิดละ
หลักปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียงฉลิมพระ
กียรติ  ๔๕  พรรษา 

ํ๑ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
ํ๑ถ์์์ 

ฒงบ อบตธณ 
   ครัๅง นอมกลาถวายปนพระ

ราชกุศลฉลิมพระกียติ
สมดใจพระจาอยูหัวทรงมี
พระชนมพรรษา  ๔๕  
พรรษา  ๑  ธันวาคม  
๎๑๑๕ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

พัฒนาชุมชน
อ าภอภูขียว 

๎ 

ครงการวถิีชีวิตตาม
หลักศรษฐกิจพอพยีง 

 

พืไอ฿หนักรียนมคีวามรู
ความขา฿จศกึษาหลัก
ปรัชญาศรษฐกิจพอพยีง 

อุดหนุนงบประมาณ฿ห
รงรียนบาน  ฿น
ครงการวิถีชิวิตตาม
หลักศรษฐกิจพอพียง 

๎์ถ๑์์ 

ฒงบ  อบตธณ 
 

ท 

 

ท 

 

ท 

 

 

ครัๅง นักรียนมีความรูความ
ขา฿จศึกษาหลักปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง 

กองการศึกษา  
ศาสนาละ
วัฒนธรรม 

รงรียน฿นขต
ต าบล
กวางจน 

๏. 

ครงการพาะหใด
นางฟา  พืไออาหาร
กลางวันรงรียน 

พืไอ฿หความรู ละสริม
รายเดความรูกับนักรียน
ละคร ู

อุดหนุนงบประมาณ
รงรียนบาน฿นต าบล 

ํ์ถ์์์ 
ฒงบ  อบตธณ 

 

ท 

 

ท 

 

ท 

 

 

ครัๅง นักรียนมีความรูความ
ขา฿จศึกษาหลักปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง 

กองการศึกษา  
ศาสนาละ
วัฒนธรรม 

รงรียน฿นขต
ต าบล
กวางจน 

 

 

บบ ผ.์๎ 
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ผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ. ๎๑๒ํู๎๑๒๑ี องค์การบริหารสวนต าบลกวางจน อ าภอภูขียว จังหวัดชัยภูมิ www.kwangjhone.go.th  
 

รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทองถิไน ฒพธศธ๎๑๒ํท๎๑๒๑ณ 
ส าหรับ  ประสานครงการพัฒนาองค์การบริหารสวนจังหวัด 

องค์การบรหิารสวนต าบลกวางจน  อ าภอภูขียว จังหวัดชัยภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวดัทีไ      ๎  ยุทธศาสตรพ์ัฒนาการทองทีไยว฿หมคีณุภาพเดมาตรฐาน 

ขธ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ  ๒  การพัฒนาครงสรางพืๅนฐานพืไอรองรับการป็นศูนย์กลางทางการตลาดละชืไอมยง
ประทศ฿นประชาคมอาซียน 

๏.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานครงสรางพืๅนฐาน   

  ๏.ํ  ผนงานคหะละชุมชน 

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค ์

 

ปาหมาย 

ฒผลผลิตของครงการณ 

งบประมาณละทีไผานมา 

ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 

๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

ํธ 

ครงการกอสรางถนน 
คสลธชืไอมระหวางต าบล 
ระหวางต าบลกวางจน  
หมูทีไ ํ๐ ชืไอมทศบาล
ต าบลธาตุทอง 

พืไอ฿หประชาชน
เดมีถนนทีไ฿ช
สัญจรเปมาเด
สะดวก 

ชืไอระหวางต าบล
กวางจน –ทศบาล
ธาตุทอง   

 ๎ถ๑์์ถ์์์   ๎ถ๑์์ถ์์์ พืไอ฿หมถีนนทีไมีคุณภาพ พืไอ฿หมีถนนทีไมี
คุณภาพ 

กองชาง 

๎ 

ครงการกอสรางถนนคสลธ
ชืไอมระหวางต าบลระหวาง
ต าบลกวางจน หมูทีไ ํ ถงึ หมู
ทีไ ๕  ต าบลอล 

พืไอ฿หประชาชนเดมี
ถนนทีไ฿ชสัญจรเป
มาเดสะดวก 

ชืไอระหวางต าบล
กวางจน หมูทีไ ํ – 
หมูทีไ ๕  ต าบลอล 

๎ถ๑์์ถ์์์    ๎ถ๑์์ถ์์์ พืไอ฿หมถีนนทีไมีคุณภาพ พืไอ฿หมีถนนทีไมี
คุณภาพ 

กองชาง 

รวม ๎  ครงการ   ๎ถ๑์์,์์์ ๎ถ๑์์ถ์์์ ท ท ๒ถ์์์ถ์์์    

 

บบ ผ.์๏ 
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ผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ. ๎๑๒ํู๎๑๒๑ี องค์การบริหารสวนต าบลกวางจน อ าภอภูขียว จังหวัดชัยภูมิ www.kwangjhone.go.th  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ   ๏  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอมบบมสีวนรวมอยางยัไงยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ  ๓  การบริหารจัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอมบบมสีวนรวมอยางยัไงยืน 

๐. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานทรพัยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม 

๐.๎  ผนงานการกษตร 

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค ์

 

ปาหมาย 

ฒผลผลิตของครงการณ 

งบประมาณละทีไผานมา 
ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวาจะเดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

ํธ 

ครงการขุดลอกล า
หวยหมาตาย 

พืไอ฿หประชาชน มีนๅ า
พืไออุปภคละท า
การกษตร 

 

ขุดลอกล าหวยหมาตาย 

ขนาดปากกวาง  ํ๎  
มตร  ยาว  ๎ถ์์์  
มตร  ลึกฉลีไย  ๏ธ์์  
มตร  หรือปริมาตรดิน 
ขุดเมนอยกวา  ํ๔ถ์์์
ลูกบาศก์มตร 

๎ถ์์์ถ์์์ ท ท ท  ครัวรอืนมนีๅ า
พืไออุปภคละ
การกษตร 

ครัวรอืนมนีๅ าพืไอ
อุปภคบริภคละ
ท าการกษตร  รอย
ละ  ๓์  ของ
ครัวรอืนทัๅงหมด 

กองชาง 

๎ธ 

ครงการขุดลอก
หนองฉมิ  

พืไอ฿หประชาชน มีนๅ า
พืไออุปภคละท า
การกษตร 

 

ขุดลอกหนองฉิม ขนาด
ปากกวาง  ํ์์  มตร  
ยาว  ๔์์  มตร  ลึก
ฉลีไย  ๏ธ์์  มตร  หรือ
ปริมาตรดิน ขุดเมนอย
กวา  ๑์ถ์์์ลกูบาศก์
มตร 

 ท ๏ถ์์์ถ์์์ ท  ครัวรอืนมนีๅ า
พืไออุปภคละ
การกษตร 

ครัวรอืนมนีๅ าพืไอ
อุปภคบริภคละ
ท าการกษตร  รอย
ละ  ๓์  ของ
ครัวรอืนทัๅงหมด 

กองชาง 

รวม ๎  ครงการ ท ท ๎ถ์์์,์์์ ท ๏ถ์์์ถ์์์ ท  ท ท ท 

 

 

บบ ผ.์๏ 
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ผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ. ๎๑๒ํู๎๑๒๑ี องค์การบริหารสวนต าบลกวางจน อ าภอภูขียว จังหวัดชัยภูมิ www.kwangjhone.go.th  
 

รายละอียดครงการพฒันา 

ผนพัฒนาทองถิไน ฒพธศธ๎๑๒ํท๎๑๒๑ณ 
ส าหรับ  ประสานครงการพัฒนาจังหวัด 

องค์การบริหารสวนต าบลกวางจน  อ าภอภูขียว จังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ   ๎  ยุทธศาสตร์พัฒนาการทองทีไยว฿หมีคุณภาพเดมาตรฐาน 

ขธ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ  ๒ การพัฒนาครงสรางพืๅนฐานพืไอรองรับการป็นศูนย์กลางทางการตลาดละชืไอมยงประทศ฿นประชาคมอาซียน 

๏.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานครงสรางพืๅนฐาน   

  ๏.ํ  ผนงานคหะละชุมชน 

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค ์
 

ปาหมาย 

ฒผลผลิตของครงการณ 

งบประมาณละทีไผานมา 

ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

ํ 

ครงการกอสรางถนน คสลธ
ชืไอมระหวางต าบล ระหวาง
ต าบลกวางจน หมูทีไ ํ๐ 
ชืไอมทศบาลต าบลธาตุทอง 

พืไอ฿หประชาชนเดมี
ถนนทีไ฿ชสัญจรเปมาเด
สะดวก 

ชืไอระหวางต าบลกวางจน –ทศบาลธาตุทอง 

ขนาดกวาง ๐ธ์์ ยาว ํถ๎๑์ หนา ์ธํ๑ 
มตร  หรือมีพืๅนทีไเมนอยกวา ๑ถ์์์ ตาราง
มตร เหลทางกวางขางละ ์ธ๑์ มตร  
จุดริไมตนครงการ 

X๎์์๏๔ Yํ๔์์๑ํ๓  
จุดสิๅนสุดครงการ 

Xํ๕๓๓๔๔ Yํ๓๕๔๐ํ   

 ๎ถ๑์์ถ์์์   ๎ถ๑์์ถ์์์ พืไอ฿หมีถนนทีไ
มีคุณภาพ 

พืไอ฿หมีถนนทีไมี
คุณภาพ 

กองชาง 

๎ 

ครงการกอสรางถนน คสลธ
ชืไอมระหวางต าบล ระหวาง
ต าบลกวางจน หมูทีไ ํ ถงึ 
หมูทีไ ๕  ต าบลอล 

พืไอ฿หประชาชนเดมี
ถนนทีไ฿ชสัญจรเปมาเด
สะดวก 

ชืไอระหวางต าบลกวางจน หมูทีไ ํ – หมู
ทีไ ๕  ต าบลอล ขนาดกวาง ๑ ยาว 
ํถ์์์ หนา ์ธํ๑ มตร  หรือมพีืๅนทีไเม
นอยกวา ๑ถ์์์ ตารางมตร เหลทาง
กวางขางละ ์ธ๑์ มตร  
จุดริไมตนครงการ X๎์ํ๕ํ Yํ๔์๐๓๏์ 

จุดสิๅนสุดครงการX๎์ํ๐๎๕ Yํ๔์๒๒๕์ 

๎ถ๑์์ถ์์์    ๎ถ๑์์ถ์์์ พืไอ฿หมีถนนทีไ
มีคุณภาพ 

พืไอ฿หมีถนนทีไมี
คุณภาพ 

กองชาง 

๏ 

ครงการกอสรางประปาผวิ
ดินขนาด฿หญ  
หมูทีไ ํํ  

พืไอผลิตนๅ าประปา฿ช฿น
การอุปภคบริภค 

กอสรางระบบประปาขนาด฿หญ
จ านวน ํ  หง  ตามบบมาตรฐาน 

    ๏ถ๒์์ถ์์์ พืไอผลิตนๅ าประปา฿ช
฿นการอุปภคบริภค 

กอสรางระบบประปา
ขนาด฿หญจ านวน ํ  
หง  

กองชาง 

๐ 
ครงการขุดลอกหนองฉิม 
บานบัวพักกวียน หมูทีไ ํ 

พืไอกักกใบนๅ า฿ช฿น
การอุปภค บริภค 

ขุดลอกขนาดกวาง ํ์์x

๎์์ มตร ลึก ๎ธ๑์ มตร  
    ๎ถ๑์์ถ์์์ พืไอกักกใบนๅ า฿ช฿น

การอุปภค บริภค 

ขุดลอกขนาดกวาง 
ํ์์x๎์์ มตร ลกึ 
๎ธ๑์ มตร  

กองชาง 

รวม ๐  ครงการ ท ท ๎ถ๑์์ถ์์์ ๎ถ๑์์ถ์์์ ท ท ๕ํถํ์์ถ์์์    

บบ ผ.์๑ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ   ๏  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอมบบมีสวนรวมอยางยัไงยนื 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ  ๓  การบริหารจัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอมบบมีสวนรวมอยางยัไงยนื 

๐. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม 

๐.ํ  ผนงานคหะละชุมชน 

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค ์

 

ปาหมาย 

ฒผลผลิตของครงการณ 

งบประมาณละทีไผานมา 

ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

ํธ ครงการก าจัดขยะครบวงจร พืไอก าจักขยะมูลฝอย บอขยะ อบตธ ๎ถ์์์ถ์์์ ท ๎ถ์์์ถ์์์ ท  บอขยะ อบตธ พืไอก าจักขยะมูล
ฝอย 

กองชาง 

๎ ครงการจัดถังขยะขนาด  
ํ๎์ ลิตร 

พืไอกาจัดกใบขยะมูล
ฝอย 

จัดกใบขยะมูลฝอย
ภาย฿นต าบล 

 ํ์์ถ์์์ ํ์์ถ์์์ ํ์์ถ์์์  พืไอกาจัดกใบ
ขยะมูลฝอย 

จัดกใบขยะมูลฝอย
ภาย฿นต าบล 

สาธารณสุข 

รวม ๎  ครงการ ท ท ๎ถ์์์ถ์์์ ํ์์ถ์์์ ๎ถํ์์ถ์์์ ํ์์ถ์์์  ท ท ท 

 

  

บบ ผ.์๑ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ   ๏  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอมบบมีสวนรวมอยางยัไงยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ  ๓  การบริหารจัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอมบบมีสวนรวมอยางยัไงยืน 

๐. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม 

๐.๎  ผนงานการกษตร 

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค ์

 

ปาหมาย 

ฒผลผลิตของครงการณ 

งบประมาณละทีไผานมา 

ตัวชีๅวัด ผลทีไคาดวาจะเดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

ํ 

ครงการขุดลอก พืไอ฿ห
ประชาชน มีนๅ า
พืไออุปภคละ
ท าการกษตร 

 

ขุดลอกล าหวยหมาตายขนาด
ปากกวาง  ํ๎  มตร  ยาว  
๎ถ์์์  มตร  ลกึฉลีไย  ๏ธ์์  
มตร  หรือปริมาตรดิน ขุดเม
นอยกวา  ํ๔ถ์์์ลูกบาศก์
มตร ภาย฿นต าบล 

ํถ์์์ถ์์์ ท ท ท  ครัวรือนมนีๅ า
พืไออุปภค
ละการกษตร 

ครัวรือนมนีๅ าพืไอ
อุปภคบริภคละ
ท าการกษตร  

รอยละ  ๓์  ของ
ครัวรือนทัๅงหมด 

กองชาง 

๎ 

ครงการขุดลอก
อางกใบนๅ า 

พืไอ฿ห
ประชาชน มีนๅ า
พืไออุปภคละ
ท าการกษตร 

 

ขุดลอกอางกใบนๅ า
สาธารณประยชน ์ หมูทีไํทํ๔ 
พๅืนทีไ  ๐์  เร  ลกึ  ๏  มตร  
ปริมาณดินขุด  ํ๕๎ถ์์์  
ลูกบาศก์มตร  ภาย฿นต าบล 

๎ถ์์์ถ์์์ ท ท ท  ครัวรือนมนีๅ า
พืไออุปภค
ละการกษตร 

ครัวรือนมนีๅ าพืไอ
อุปภคบริภคละ
ท าการกษตร  

รอยละ  ๓์  ของ
ครัวรือนทัๅงหมด 

กองชาง 

รวม ๎  ครงการ ท ท ๏ถ์์์,์์์ ท ท ท  ท ท ท 

 

 

 

บบ ผ.์๑ 
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รายละอียดครงการพฒันา 

ผนพัฒนาทองถิไน ฒพธศธ๎๑๒ํท๎๑๒๑ณ 
ส าหรับ  ครงการพัฒนาทีไองค์กรปกครองสวนทองถิไนด านินการดยเม฿ชงบประมาณ 

องค์การบรหิารสวนต าบลกวางจน  อ าภอภูขียว จังหวัดชัยภูม ิ

 

กธ ยุทธศาสตร์จังหวัดทีไธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธ 
ขธยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิไน฿นขตจังหวัดทีไธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธ 
  ํธ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธ 
    ํธํ  ผนงานธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธ 

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค ์

 

ปาหมาย 

ฒผลผลิตของครงการณ 

งบประมาณละทีไผานมา 

ตัวชีๅวัด 
ผลทีไคาดวาจะ

เดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบหลัก 

๎๑๒ํ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๎ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๏ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๐ 

ฒบาทณ 
๎๑๒๑ 

ฒบาทณ 

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

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

รวม ธธธธธธธธทธธธธธธธธธครงการ ท ท ………ท…… ………ท… ………ท…… ………ท…… ………ท…… ท ท - 

 
  

บบ ผ.์๒ 
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บัญชสีรุปครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทองถิไน ฒพธศธ๎๑๒ํท๎๑๒๑ณ 
องค์การบริหารสวนต าบลกวางจน  อ าภอภูขียว จังหวัดชัยภูมิ 

 
 

ยุทธศาสตร์ 

ปี  ๎๑๒ํ ปี  ๎๑๒๎ ปี  ๎๑๒๏ ปี  ๎๑๒๐ ปี  ๎๑๒๑ รวม  ๑  ป ี

จ านวน
ครงการ 

งบประมาณ  
ฒบาทณ 

จ านวน
ครงการ 

งบประมาณ  
ฒบาทณ 

จ านวน
ครงการ 

งบประมาณ  
ฒบาทณ 

จ านวน
ครงการ 

งบประมาณ  
ฒบาทณ 

จ านวน
ครงการ 

งบประมาณ  
ฒบาทณ 

จ านวนครงการ งบประมาณ  ฒบาทณ 

ํ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานคนละสังคม 

     ํ.ํ  ผนงานสาธารณสุข 

 

๓ 

 

๐๐๑ถ์์์ 

 

๕ 

 

ํถ๑๏๑ถ์์์ 

 

๓ 

 

๐๐๑ถ์์์ 

 

๓ 

 

๐๐๑ถ์์์ 

 

 

 

 

 

๏์ 

 

๎ถ๔๓์ถ์์์ 

     ํ.๎  ผนงานการศึกษา ํ๎ ๑ถํ๐๕ถ๒ํ๎ ํ๏ ๑ถ๎ํ๕ถ๒ํ๎ ํ๎ ๑ถํ๐๕ถ๒ํ๎ ํ๎ ๑ถํ๐๕ถ๒ํ๎   ๐๕ ๎์ถ๒๒๔ถ๐๐๔ 

     ํธ๏  ผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมละ
นันทนาการ 

๕ ๓๒์ถ์์์ ๔ ๓ํ๏ถ์์์ ํํ ํถ๎๒๏ถ์์์ ๔ ๔๔๑ถ์์์   ๏๒ ๏ถ๓ํํถ์์์ 

     ํธ๐  ผนงานสรางความขมขใงของชุมชน ๓ ๏๎์ถ์์์ ๔ ๑์์ถ์์์ ๓ ๐์์ถ์์์ ๓ ๐์์ถ์์์   ๎๕ ํถ๒๎์ถ์์์ 

     ํธ๑  ผนงานรักษาความสงบภาย฿น ๎ ๎๑์,์์์ ๑ ํ,๎๓์,์์์ ๏ ๎๓์,์์์ ๏ ๎๓์,์์์   ํ๏ ๎,์๒์,์์์ 

     ํธ๒  ผนงานสังคมสงคราะห์             

รวม ๏๓ ๒ถ๕๎๐ถ๒ํ๎ ๐๏ ๕ถ๎๏๓ถ๒ํ๎ ๐์ ๓ถ๑๎๓ถ๒ํ๎ ๏๓ ๓ถํ๐๕ถ๒ํ๎   ํ๑๓ ๎๕ถ๏์๕ถ๐๐๔ 

๎. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานศรษฐกิจ 

     ๎.ํ  ผนงานการกษตร 

 

๐ 

 

๏๏๑,์์์ 

 

๐ 

 

๏๏๑,์์์ 

 

๓ 

 

๔๑๑,๓๑์ 

 

๑ 

 

๐๏๑,์์์ 

 

ํ์ 

 

๑ํ์ถ์์์ 

 

๏์ 

 

ํ,๕๒์,๓๑์ 

รวม ๐ ๏๏๑,์์์ ๐ ๏๏๑,์์์ ๓ ๔๑๑,๓๑์ ๑ ๐๏๑,์์์ ํ์ ๑ํ์ถ์์์ ๎์ ํ,๕๒์,๓๑์ 

๏. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานครงสรางพืๅนฐาน 

     ๏.ํ  ผนงานคหะละชุมชน 

         

ํ๑ 

 

๒ถ๏๑์ถ์์์ 

 

ํ๑ 

 

๒ถ๏๑์ถ์์์ 

     ๏.๎  ผนงานการศรษฐกิจ             

รวม         ํ๑ ๒ถ๏๑์ถ์์์ ํ๑ ๒ถ๏๑์ถ์์์ 

 

 

 

 

 

 

บบ ผ.์๓ 
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ยุทธศาสตร์ 

ปี  ๎๑๒ํ ปี  ๎๑๒๎ ปี  ๎๑๒๏ ปี  ๎๑๒๐ ปี  ๎๑๒๑ รวม  ๑  ปี 
จ านวน

ครงการ 

งบประมาณ  
ฒบาทณ 

จ านวน
ครงการ 

งบประมาณ  
ฒบาทณ 

จ านวน
ครงการ 

งบประมาณ  
ฒบาทณ 

จ านวน
ครงการ 

งบประมาณ  
ฒบาทณ 

จ านวน
ครงการ 

งบประมาณ  
ฒบาทณ 

จ านวนครงการ งบประมาณ  ฒบาทณ 

๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม 

     ๐.ํ  ผนงานคหะละชุมชุม 

            

     ๐.๎  ผนงานการกษตร             

รวม             

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ
บานมืองทีไดีละมีประสิทธิภาพ 

     ๑.ํ  ผนงานบริหารงานทัไวเป 

            

รวม             

รวมทัๅงสิๅน ๐ํ ๓ถ๎๑๕ถ๒ํ๎ ๐๓ ๕,๑๓๎,๒ํ๎ ๐๓ ๔,๏๔๏,๏๒๎ ๐๎ ๓,๑๔๐,๒ํ๎ ๎๑ ๒,๔๒์,์์์ ํ๕๎ ๏๓ถ๒๎์ถํ๕๔ 

 

 

หมายหตุ  : ผนพัฒนาทองถิไน ฒพธศธ ๎๑๒ํท๎๑๒๑ณ  ตามยุทธศาสตร์฿นผนพัฒนาทองถิไนสีไป ี จะปลีไยนปน็ผนงานตามยทุธศาสตร์  



242 

 

ผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ. ๎๑๒ํู๎๑๒๑ี องค์การบริหารสวนต าบลกวางจน อ าภอภูขียว จังหวัดชัยภูมิ www.kwangjhone.go.th  
 

 

บัญชีครภุัณฑ ์

         ผนพัฒนาทຌองถิ่น ิพ.ศ. ๎๑๒ํ - ๎๑๒๑ี 
          องค์การบริหารสวนต าบลกวางจน 

 

ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ 
ปງาหมาย 

ิผลผลิตของครุภัณฑ์ี 

งบประมาณ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑ 
ิบาที 

ํ การศึกษา ิหมวดคาครุภัณฑ์ทีไดิน
ละสิไงกอสรຌางี 
คาครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

พืไอ฿ชຌ฿นศูนย์พัฒนาดใกลใก
ของ อบต.กวางจน  

ครืไองปรับอากาศ บบยก
สวน ิบบตั งพื นหรือขวนี 
ขนาด ํ๏ุ์์์ บีทีย ู
จ านวน  ํ๎  ครืไอง 

์ ์ ๏์์ุ์์์   กองการศึกษาฯ 
อบต.กวางจน 

๎ การศึกษา ิหมวดคาครุภัณฑ์ทีไดิน
ละสิไงกอสรຌางี 
คาครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์ 

พืไอพิไมประสิทธิภาพของ
งานตามภารกจิ 

ครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ 
ิครืไองพิมพ์บบฉีดหมึก 
inkjet printer)   จ านวน ๏ 
ครืไอง 

์ ์  ์ ๎๐ุ์์์ กองการศึกษาฯ 
อบต.กวางจน 

๏ บริหารงาน
ทัไวเป 

ิหมวดคาครุภัณฑ์ทีไดิน
ละสิไงกอสรຌางี 
คาครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

พืไอ฿ชຌ฿นกิจการสภาของ อบต.
กวางจน 

 ิกຌาอี ประชุมี ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
จ านวน ํ๐  ตัว 

์ ์  ์ ๎๔ุ์์์ ส านักปลัด 
อบต.กวางจน 

 

๐ บริหารงาน
ทัไวเป 

ิหมวดคาครุภัณฑ์ทีไดิน
ละสิไงกอสรຌางี 
คาครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

พืไอ฿ชຌ฿นกิจการของสภา อบต.
กวางจน 

ครุภัณฑ์ส านักงาน ิกຌาอี 
ประชุมประธานสภา ละ
นายก อบต.ี  
จ านวน ๎  ตวั 
 

์ ์  ์ ๒ุ์์์ ส านักปลัด 
อบต.กวางจน 

๑ บริหารงาน
ทัไวเป 

ิหมวดคาครุภัณฑ์ทีไดิน
ละสิไงกอสรຌางี 
คาครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

พืไอ฿ชຌ฿นกิจการสภาของ อบต.
กวางจน 

ครุภัณฑ์ส านักงาน ิตຍะประชุมรูป
ตัวยูี จ านวน ํ ชุด 
ู ตຍะประชุมลง ขาหลใก ขนาด 
ํ๑์ x ๒์ x๓๑ ซม. 
ู ตຍะประชุมลง ขาหลใก ขนาด 
๔์์ x ๒์ x ๓๑ ซม. 
ู ผนมุม ตຍะประชุม ขนาด ๒์x 
๒์ ซม. 

์ ์  ์ ๏๑,๕์์ ส านักปลัด 
อบต.กวางจน 

 บบ ผ. ์๏ 
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ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ 
ปງาหมาย 

ิผลผลิตของครุภัณฑ์ี 

งบประมาณ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑ 
ิบาที 

๒ บริหารงาน
ทัไวเป 

ิหมวดคาครุภัณฑ์ทีไดิน
ละสิไงกอสรຌางี 
คาครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

พืไอ฿ชຌ฿นการพักคอยของผูຌมา
ติดตอราชการกับ อบต.    
กวางจน  

ครุภัณฑ์ส านักงาน ิกຌาอี พัก
คอย ขนาด ๐ ทีไนัไงีี  
จ านวน ํ  ตวั 

์ ์ ์ ์ ๐ุ์์์ กองคลัง 
อบต.กวางจน 

๓ คหะละ
ชุมชน 

ิหมวดคาครุภัณฑ์ทีไดิน
ละสิไงกอสรຌางี 
คาครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์ 

พืไอปງองกันความสียหาย
ของอุปกรณ์อิลใกทรอนิกส ์
ละ฿ชຌส ารองเฟกรณีเฟฟງา
ขัดขຌอง 

ครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ ิครืไอง
ส ารองเฟฟງา  
ขนาด ๔์์ VA)  
จ านวน ๐ ครืไอง 

์ ์ ์ ์ ๑ุ์์์ กองชาง 
อบต.กวางจน 

๔ สังคม
สงคราะห์ 

ิหมวดคาครุภัณฑ์ทีไดิน
ละสิไงกอสรຌางี 
คาครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์ 

พืไอ฿ชຌ฿นกิจการของ อบต.
กวางจน 

ครุภัณฑ์คอมพิวตอร์  
จ านวน ๎ ครืไอง 

์ ์ ์ ์ ํ๓ุ์์์ กองสวัสดิการสังคม 
อบต.กวางจน 

๕ สังคม
สงคราะห์ 

ิหมวดคาครุภัณฑ์ทีไดิน
ละสิไงกอสรຌางี 
คาครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์ 

พืไอ฿ชຌ฿นกิจการของ อบต.
กวางจน 

ครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ 
ิครืไองพิมพ์บบฉีดหมึก
พรຌอมติดตั งถังหมึกพิมพ์  
ิInk Tank printer)   
จ านวน ๎ ครืไอง 
 

์ ์ ์ ์ ๐ุ๏์์ กองสวัสดิการสังคม 
อบต.กวางจน 

ํ์ สังคม
สงคราะห์ 

ิหมวดคาครุภัณฑ์ทีไดิน
ละสิไงกอสรຌางี 
คาครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์ 

พืไอปງองกันความสียหาย
ของอุปกรณ์   
อิลใกทรอนิกส์ ละ฿ชຌส ารอง
เฟกรณีเฟฟງาขัดขຌอง 

ครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ ิครืไอง
ส ารองเฟฟງา  
ขนาด ๔์์ VA) จ านวน ๎ 
ครืไอง 
 

์ ์ ์ ์ ๎ุ๑์์ กองสวัสดิการสังคม 
อบต.กวางจน 

ํํ บริหารงาน
ทัไวเป 

ิหมวดคาครุภัณฑ์ทีไดิน
ละสิไงกอสรຌางี 
คาครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์ 

ํ.พืไอ฿หຌมีครุภณัฑ์
คอมพิวตอร์พียงพอ฿นการ฿ชຌ
งาน 
๎. พืไอ฿หຌมีความสะดวกละ
รวดรใวตอการปฏิบัติงาน 

ครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ 
จ านวน ํ ครืไอง 

์ ์ ์ ์ ํ๓ุ์์์ ส านักปลัด 
อบต.กวางจน 
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ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ 
ปງาหมาย 

ิผลผลิตของครุภัณฑ์ี 

งบประมาณ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๎๑๒ํ 
ิบาที 

๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑ 
ิบาที 

ํ๎ บริหารงาน
ทัไวเป 

ิหมวดคาครุภัณฑ์ทีไดิน
ละสิไงกอสรຌางี 
คาครุภัณฑ์ 
 
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

พืไอ฿ชຌ฿นกิจการของ อบต.
กวางจน ดຌานจัดกใบ
อกสาร 
 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
ิตูຌกใบอกสารี จ านวน ๏ ตูຌ 

์ ์ ์ ์ ๑ุ๑์์ ส านักปลัด 
อบต.กวางจน 

ํ๏ บริหารงาน
ทัไวเป 

ิหมวดคาครุภัณฑ์ทีไดิน
ละสิไงกอสรຌางี 
คาครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

พืไอ฿ชຌ฿นกิจการของ อบต.
กวางจน ดຌานงานบุคคล 

ครุภัณฑ์ส านักงาน ิตຍะ
ท างานี จ านวน ํ ตัว 

์ ์ ๑ุ๕์์ ์ ์ ส านักปลัด 
อบต.กวางจน 

ํ๐ บริหารงาน
ทัไวเป 

ิหมวดคาครุภัณฑ์ทีไดิน
ละสิไงกอสรຌางี 
คาครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

พืไอ฿ชຌ฿นกิจการของ อบต.
กวางจน ดຌานงานบุคคล 

ครุภัณฑ์ส านักงาน ิตຍะ
คอมพิวตอร์ี จ านวน ํ ตัว 

์ ์  ์ ๎ุ๑์์ ส านักปลัด 
อบต.กวางจน 

ํ๑ บริหารงาน
ทัไวเป 

ิหมวดคาครุภัณฑ์ทีไดิน
ละสิไงกอสรຌางี 
คาครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

พืไอ฿ชຌ฿นกิจการของ อบต.
กวางจน ดຌานงานบุคคล 

ครุภัณฑ์ส านักงาน ิตຍะพบั
อนกประสงค์ ี จ านวน ๎ 
ตัว ขนาด  ๒์ X ํ๔์ ซม 

์ ์  ์ ๏ุ๔์์ ส านักปลัด 
อบต.กวางจน 

ํ๒ บริหารงาน
ทัไวเป 

ิหมวดคาครุภัณฑ์ทีไดิน
ละสิไงกอสรຌางี 
คาครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์ 

พืไอปງองกันความสียหาย
ของอุปกรณ์ 
อิลใกทรอนิกส์ ละ฿ชຌส ารอง
เฟกรณีเฟฟງาขัดขຌอง 

ครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ ิครืไอง
ส ารองเฟฟງา  
ขนาด ๔์์ VA) จ านวน ํ
ครืไอง 
 

์ ์  ์ ๎ุ๑์์ ส านักปลัด 
อบต.กวางจน 

ํ๓ บริหารงาน
ทัไวเป 

ิหมวดคาครุภัณฑ์ทีไดิน
ละสิไงกอสรຌางี 
คาครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์ 

พืไอ฿ชຌ฿นกิจการของ อบต.
กวางจน 

ครุภัณฑ์คอมพวิตอร์ 
ิครืไองพิมพ์ลซอร์ หรือ LED 
ขาวด าี  จ านวน ํ ครืไอง 

์ ์  ์ ๎ุ๒์์ ส านักปลัด 
อบต.กวางจน 
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ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ 
ปງาหมาย 

ิผลผลิตของครุภัณฑ์ี 

งบประมาณ หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๎๑๒ํ 

ิบาที 
๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑ 
ิบาที 

ํ๔ บริหารงาน
ทัไวเป 

ิหมวดคาครุภัณฑ์ทีไดิน
ละสิไงกอสรຌางี 
คาครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์ 

พืไอ฿ชຌ฿นกิจการของ อบต.
กวางจน 

ครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ 
ิครืไองพิมพ์Multifunction 
บบฉีดหมกึพรຌอมติดตั งถัง
หมึกพิมพ ์ิInk Tank 
Printerี  จ านวน ํ ครืไอง 
 

์ ์  ์ ๔ุ์์์ ส านักปลัด 
อบต.กวางจน 

ํ๕ บริหารงาน
ทัไวเป 

ิหมวดคาครุภัณฑ์ทีไดิน
ละสิไงกอสรຌางี 
คาครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

พืไอ฿ชຌ฿นกิจการของ อบต.
กวางจน ดຌานจัดกใบ
อกสาร 
 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
ิตูຌกใบอกสารี จ านวน ํ ตูຌ 

์ ์  ์ ๑ุ๑์์ กองคลัง 
อบต.กวางจน 

๎์ บริหารงาน
ทัไวเป 

ิหมวดคาครุภัณฑ์ทีไดิน
ละสิไงกอสรຌางี 
คาครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ครืไองถาย
อกสาร 
 

พืไอ฿ชຌ฿นกิจการของ อบต.
กวางจน 

ครุภัณฑ์ครืไองถายอกสาร   
 

์ ์ ํ์์ุ์์์ ์ ์ ส านักปลัด 
อบต.กวางจน 

๎ํ บริหารงาน
ทัไวเป 

ิหมวดคาครุภัณฑ์ทีไดิน
ละสิไงกอสรຌางี 
คาครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์ 

ํ.พืไอ฿หຌมีครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์พียงพอ฿นการ
฿ชຌงาน 
๎. พืไอ฿หຌมีความสะดวกละ
รวดรใวตอการปฏิบัติงาน 
 

ครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ 
จ านวน ํ ครืไอง 

์ ์  ์ ํ๓ุ์์์ กองคลัง 
อบต.กวางจน 

๎๎ คหะละ
ชุมชน 

ิหมวดคาครุภัณฑ์ทีไดิน
ละสิไงกอสรຌางี 
คาครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

พืไอ฿ชຌ฿นกิจการของ อบต.
กวางจน ดຌานงานบุคคล 

ครุภัณฑ์ส านักงาน ิกຌาอี 
ท างานี จ านวน ๎ ตัว 

์ ์  ์ ๒ุ์์์ กองชาง 
อบต.กวางจน 

๎๏ 

คหะละ
ชุมชน 

ิหมวดคาครุภัณฑ์ทีไดิน
ละสิไงกอสรຌางี 
คาครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

พืไอ฿ชຌ฿นกิจการของ อบต.
กวางจน ดຌานงานบุคคล 

ครุภัณฑ์ส านักงาน ิกຌาอี 
ท างานี จ านวน ๎ ตัว 

์ ์  ์ ๑ุ์์์ กองชาง 
อบต.กวางจน 
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ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ 
ปງาหมาย 

ิผลผลิตของครุภัณฑ์ี 

งบประมาณ หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๎๑๒ํ 

ิบาที 
๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑ 
ิบาที 

๎๐ 

คหะละ
ชุมชน 

ิหมวดคาครุภัณฑ์ทีไดิน
ละสิไงกอสรຌางี 
คาครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ส ารวจ 

พืไอ฿หຌมีความสะดวกละ
รวดรใวตอการปฏิบัติงาน 

ครุภัณฑ์ส ารวจ ิทปวัด
ระยะี  

์ ์  ์ ๑,์์์ กองชาง 
อบต.กวางจน 

๎๑ 

สังคม
สงคราะห์ 

ิหมวดคาครุภัณฑ์ทีไดิน
ละสิไงกอสรຌางี 
คาครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

พืไอ฿ชຌ฿นกิจการของ อบต.
กวางจน ดຌานงานบุคคล 

ครุภัณฑ์ส านักงาน ิตຍะ
ท างานี จ านวน ํ ตัว 

์ ์  ์ ๑ุ๑์์ กองสวัสดิการสังคม 
อบต.กวางจน 

๎๒ 

สังคม
สงคราะห์ 

ิหมวดคาครุภัณฑ์ทีไดิน
ละสิไงกอสรຌางี 
คาครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

พืไอ฿ชຌ฿นกิจการของ อบต.
กวางจน ดຌานงานบุคคล 

ครุภัณฑ์ส านักงาน ิตຍะ
ท างานี จ านวน ๎ ตัว 

์ ์  ์ ๔ุ๑์์ กองสวัสดิการสังคม 
อบต.กวางจน 

๎๓ 

สังคม
สงคราะห์ 

ิหมวดคาครุภัณฑ์ทีไดิน
ละสิไงกอสรຌางี 
คาครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

พืไอ฿ชຌ฿นกิจการของ อบต.
กวางจน ดຌานงานบุคคล 

ครุภัณฑ์ส านักงาน ิตຍะ
คอมพิวตอร์ี จ านวน ํ ตัว 

์ ์  ์ ๏ุ๑์์ กองสวัสดิการสังคม 
อบต.กวางจน 

๎๔ 

การรักษา
ความสงบ
ภาย฿น 

ิหมวดคาครุภัณฑ์ทีไดิน
ละสิไงกอสรຌางีคา
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ครืไอง
ดับพลิง 

พืไอ฿ชຌ฿นงานปງองกันบรรทา
สาธารณภยั 

รถยนต์บรรทุกน  าดับพลิง
บบอนกประสงค์ขนาด
บรรจุเมนຌอยกวา ๔ุ์์์ 
ลิตร จ านวน ํ คัน 

์ ์ ๐ุ์์์ุ์์์ ์ 0 ส านักปลัด 
อบต.กวางจน 

๎๕ 

การรักษา
ความสงบ
ภาย฿น 

ิหมวดคาครุภัณฑ์ทีไดิน
ละสิไงกอสรຌางีคา
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
อืไนโ 

พืไอ฿ชຌ฿นงานปງองกันบรรทา
สาธารณภยั 

ครืไองตัดตຌนเมຌ ิลืไอยซยนต์ี 
ตัดตงกิไงเมຌ฿หญดยมี
คุณสมบัติ ดังนี  
ู ป็นลืไอยซยนต์ ตดัตงกิไงเมຌ 
ลืไอยครืไองยนต์บบบาร์ยึดซ 
ขนาด ํํ.๑ นิ ว ครืไองยนต์
บนซิน ๎ จังหวะ ขนาด ์.๒ 
รงมຌา 
 

์ ์ ์ ์ ๕ุ๑์์ ส านักปลัด 
อบต.กวางจน 
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ทีไ ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์ 
ปງาหมาย 

ิผลผลิตของครุภัณฑ์ี 

งบประมาณ หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๎๑๒ํ 

ิบาที 
๎๑๒๎ 
ิบาที 

๎๑๒๏ 
ิบาที 

๎๑๒๐ 
ิบาที 

๎๑๒๑ 
ิบาที 

๏์ 

การรักษา
ความสงบ
ภาย฿น 

ิหมวดคาครุภัณฑ์ทีไดิน
ละสิไงกอสรຌางี 
คาครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
อืไนโ 

พืไอ฿ชຌ฿นงานปງองกันบรรทา
สาธารณภยั 

ครืไองตัดถางกูຌภัย ์ ์ ์ ์ ๑์์ุ์์์ ส านักปลัด 
อบต.กวางจน 

๏ํ 

การรักษา
ความสงบ
ภาย฿น 

ิหมวดคาครุภัณฑ์ทีไดิน
ละสิไงกอสรຌางี 
คาครภุัณฑ์ 
 
 

ครุภัณฑ์
อืไนโ 

พืไอ฿ชຌ฿นงานปງองกันบรรทา
สาธารณภยั 

หัวฉีดน  าดับพลิง บบดຌาม
ปืน จ านวน ํ อัน 

์ ์ ์ ์ ๏์ุ์์์ อบต.กวางจน 

๏๎ 

การรักษา
ความสงบ
ภาย฿น 

ิหมวดคาครุภัณฑ์ทีไดิน
ละสิไงกอสรຌางี 
คาครุภัณฑ์ 
 
 

ครุภัณฑ์
อืไนโ 

พืไอ฿ชຌ฿นงานปງองกันบรรทา
สาธารณภยั 

ขຌอยกสามทาง จ านวน ํ 
อัน 

์ ์ ์ ์ ํ์ุ์์์ อบต.กวางจน 

 

*หมายหตุ 

 ํ. ยกลิกบบ ผ.์ํ – ผ.์๔ ตามหนังสือกระทรวงมหาดเทย ดวนทีไสุด ทีไ มท ์๔ํ์.๏/๑๓๕๓ ลงวันทีไ ํ์ ตุลาคม ๎๑๑๕ 

     ละ ก าหนด฿หຌผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ.๎๑๒ํ – ๎๑๒๑ี ประกอบดຌวย บบ ผ.์ํ – บบ ผ.์๏ 

 ๎. ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนน าขຌอมูลดมิทีไอยู฿นบบ ผ.์๔ ของผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ.๎๑๒ํ ู๎๑๒๐ี น ามาลง฿นบบ ผ.์๏ หรือน าครุภณัฑ์ฉพาะทีไอยู฿นครงการ 

     พัฒนาทีได านินการจัดท าบริการสาธารณะละกจิกรรมสาธารณะ พืไอประชาชนเดຌ฿ชຌ/รับประยชนจ์ากครุภณัฑ์นั น ละป็นเปตามอ านาจหนຌาทีไขององค์กรปกครองสวน 

    ทຌองถิไน ส าหรับครงการรายจายตามผนงานทีไป็นรายขายประจ า ตามระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ.๎๑๐ํ กຌเขพิไมติม ิฉบับทีไ ๎    
    ละ ๏ี พ.ศ.๎๑๐๏ เมตຌองน ามาบรรจุ฿นผนพัฒนาทຌองถิไน 
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สวนทีไ  ๑ 

การติดตามละประมินผล 

1. การตดิตามละประมินผลยทุธศาสตร ์

   นวทางการพิจารณาการตดิตามละประมินผลผนพัฒนาทองถิไนตามระบียบ
กระทรวงมหาดเทยวาดวยการจัดท าผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิไน พ.ศ. ๎๑๐๔ (กเข
พิไมติม ฉบับทีไ ๎ พ.ศ. ๎๑๑๕)  ปนบบทีไก าหนด฿หคณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทองถิไน 

ด านนิการ฿หคะนนตามกณฑที์ไก าหนดเว ซึไงปนสวนหนึไงของการตดิตามละประมินผลผนพัฒนา ดย
ด านนิการ฿หลวสรใจภาย฿นหกสิบวัน นับตวันทีไประกาศ฿ชงบประมาณรายจาย มรีายละอียด ดังนีๅ 
  ํ. นวทางการพิจารณาการตดิตามละประมนิผลยทุธศาสตร์พืไอความสอดคลองผนพัฒนา
ทองถิไน ฒพธศธ ๎๑๒ํท๎๑๒๑ณ   ประกอบดวย 

   ํ.ํ ขอมูลสภาพทัไวเปละขอมลูพืๅนฐานขององคก์รปกครองสวนทองถิไน ๎์ คะนน 

   ํ.๎ การวิคราะห์สภาวการณ์ละศักยภาพ ํ๑ คะนน 

   ํ.๏ ยุทธศาสตร์ ๒๑ คะนน ประกอบดวย 

    (ํ) ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองสวนทองถิไน ํ์ คะนน 

    (๎) ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองสวนทองถิไน฿นขตจังหวัด ํ์ คะนน 

    (๏) ยุทธศาสตร์จังหวัด ํ์ คะนน 

    (๐) วสิัยทัศน์ ๑ คะนน 

    (๑) กลยุทธ์ ๑ คะนน 

     (๒) ปาประสงค์ของตละประดในกลยุทธ์ ๑ คะนน 

    (๓) จุดยนืทางยุทธศาสตร์ ๑ คะนน 

    (๔) ผนงาน ๑ คะนน 

    (๕) ความชืไอมยงของยุทธศาสตร์฿นภาพรวม ๑ คะนน 

    (ํ์) ผลผลิต/ครงการ ๑ คะนน 

คะนนรวม ํ์์ คะนน กณฑ์ทีไควรเดพืไอ฿หกิดความสอดคลองละขับคลืไอนการพัฒนา 

ทองถิไน ขององค์กรปกครองสวนทองถิไน เมควรนอยกวารอยละ ๔์ (๔์ คะนน) 

  ๎. นวทางการพิจารณาการตดิตามละประมนิผลครงการพืไอความสอดคลองผนพฒันา
ทองถิไนทองถิไน ฒพธศธ ๎๑๒ํท๎๑๒๑ณ     ประกอบดวย 

  ๎.ํ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ํ์ คะนน 

  ๎.๎ การประมินผลการนาผนพัฒนาทองถิไนสีไปเปปฏบัิต฿ินชิงปริมาณ ํ์ คะนน 

  ๎.๏ การประมินผลการนาผนพัฒนาทองถิไนสีไปเปปฏบัิต฿ินชิงคุณภาพ ํ์ คะนน 

  ๎.๐ ยุทธศาสตร์ละผนงาน ํ์ คะนน 

  ๎.๑ ครงการพัฒนา ๒์ คะนน ประกอบดวย 

   (ํ) ความชัดจนของชืไอครงการ ๑ คะนน 

   (๎) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคลองกับครงการ ๑ คะนน 

   (๏) ปาหมาย (ผลผลิตของครงการ) มคีวามชัดจนนาเปสูการตัๅงงบประมาณเดถูกตอง ๑ คะนน 
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   (๐) ครงการมีความสอดคลองกับผนยุทธศาสตร์ชาติ ๎์ ป ๑ คะนน 

   (๑) ปาหมาย (ผลผลิตของครงการ) มคีวามสอดคลองกับผนพัฒนาศรษฐกจิละสังคมหงชาติ 

                     ฉบับทีไ ํ๎ ๑ คะนน 

   (๒) ครงการมคีวามสอดคลองกับ Thailand ๐.์ ๑ คะนน 

   (๓) ครงการสอดคลองกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๑ คะนน 

   (๔) ครงการกเขปัญหาความยากจนหรือการสริมสราง฿หประทศชาติมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน 

                   ภาย฿ตหลกัประชารัฐ ๑ คะนน 

   (๕) งบประมาณ มคีวามสอดคลองกับปาหมาย (ผลผลิตของครงการ) ๑ คะนน 

   (ํ์) มกีารประมาณการราคาถกูตองตามหลักวธีิการงบประมาณ ๑ คะนน 

   (ํํ) มกีารก าหนดตัวชีๅวัด (KPI) ละสอดคลองกับวัตถุประสงค์ละผลทีไคาดวาจะเดรับ ๑ คะนน 

   (ํ๎) ผลทีไคาดวาจะเดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค ์๑ คะนน 

   คะนนรวม ํ์์ คะนน กณฑ์ทีไควรเดพืไอ฿หกิดความสอดคลองละขับคลืไอนการพัฒนา
ทองถิไนขององคก์รปกครองสวนทองถิไน เมควรนอยกวารอยละ ๔์ (๔์ คะนน) 

  ๏. นวทางการพิจารณาการตดิตามละประมนิผลยทุธศาสตร์พืไอความสอดคลองผนพัฒนา
ทองถิไน ฒพธศธ ๎๑๒ํท๎๑๒๑ณ ขององค์กรปกครองสวนทองถิไน  ประดในการพิจารณา คะนน 

 

ประดในการพิจารณา คะนน 

ํ. ขอมูลสภาพทัไวเปละขอมูลพๅืนฐานขององคก์รปกครองสวนทองถิไน ๎์ 

๎. การวิคราะห์สภาวการณ์ละศักยภาพ ํ๑ 

๏. ยุทธศาสตร์ ประกอบดวย ๒๑ 

     ๏.ํ ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองสวนทองถิไน (ํ์) 

     ๏.๎ ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองสวนทองถิไน฿นขตจังหวัด (ํ์) 

     ๏.๏ ยุทธศาสตร์จังหวัด (ํ์) 

     ๏.๐ วสิัยทัศน์ (๑) 

     ๏.๑ กลยุทธ์ (๑) 

     ๏.๒ ปาประสงค์ของตละประดในกลยุทธ์ (๑) 

     ๏.๓ จุดยนืทางยุทธศาสตร์ (๑) 

     ๏.๔ ผนงาน (๑) 

     ๏.๕ ความชืไอมยงของยุทธศาสตร์฿นภาพรวม (๑) 

     ๏.ํ์ ผลผลิต/ครงการ (๑) 

รวมคะนน ํ์์ ํ์์ 
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๐  .นวทางบืๅองตน฿นการ฿หคะนนนวทางการพิจารณาการตดิตามละประมินผลยุทธศาสตร์  
พืไอความสอดคลอง ผนพัฒนาทองถิไน ฒพธศธ ๎๑๒ํท๎๑๒๑ณ ขององค์กรปกครองสวนทองถิไน 

 

ประดในการพิจารณา รายละอียดหลักกณฑ ์ คะนนตใม คะนนทีไเด 
ํ.ขอมูลสภาพทัไวเปละ 

ขอมูลพืๅนฐานขององค์กร 

ปกครองสวนทองถิไน 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนีๅ 
(ํ) ขอมูลกีไยวกับดานกายภาพ ชน ทีไตัๅงของ
หมูบาน/ชุมชน/ต าบล  ลักษณะภูมิประทศ 

ลักษณะภูมอิากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
หลงนา ลักษณะของเม/ปาเม ฯลฯ ดาน
การมอืง/การปกครอง ชน  ขตการปกครอง  
การลอืกตัๅง ฯลฯ 

๎์ 

(๏) 

 

 

 (๎) ขอมูลกีไยวกับดานการมอืง/การปกครอง ชน 

ขตการปกครองการลอืกตัๅง ฯลฯ ประชากร ชน 

ขอมูลกีไยวกับจานวนประชากร ละชวงอายุละ
จานวนประชากร ฯลฯ 

(๎) 

 

 

 (๏) ขอมูลกีไยวกับสภาพทางสังคม ชน การศึกษา 

สาธารณสุขอาชญากรรม ยาสพติด การสังคม
สงคราะห ์ฯลฯ 

(๎) 

 

 

 
 

ประดในการพิจารณา รายละอียดหลักกณฑ ์ คะนนตใม คะนนทีไเด 
 (๐) ขอมูลกีไยวกับระบบบริการพๅืนฐาน ชน การ

คมนาคมขนสง การเฟฟา การประปา ทรศัพท์ 

ฯลฯ 

(๎) 

 

 

 (๑) ขอมูลกีไยวกับระบบศรษฐกิจ ชน การกษตร 

การประมง การปศุสัตว ์การบริการ การทองทีไยว 

อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุมอาชีพรงงาน 

ฯลฯ ละศรษฐกจิพอพียงทองถิไน (ดานการกษตร
ละหลงนา) 

(๎) 

 

 

 (๒) ขอมูลกีไยวกับศาสนา ประพณี วัฒนธรรม 

ชน การนับถือศาสนาประพณีละงานประจาป 
ภูมิปัญญาทองถิไน ภาษาถิไน สินคาพๅืนมอืงละ
ของทีไระลึก ฯลฯ ละอืไนโ 

(๎) 

 

 

 (๓) ขอมูลกีไยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ชน นา 

ปาเม ภูขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๎) 
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 (๔) การส ารวจละจัดกใบขอมลูพืไอการจัดทา
ผนพัฒนาทองถิไนหรือการ฿ชขอมูล จปฐ. 

(๎) 

 

 

 (๕) การประชุมประชาคมทองถิไน รูปบบ วธีิการ 

ละการด านนิการประชุมประชาคมทองถิไน ดย
฿ชกระบวนการรวมคิด รวมทา รวมตัดสิน฿จ รวม
ตรวจสอบ รวมรับประยชน์ รวมกปัญหา 

ปรึกษาหารอืลกปลีไยนรียนรู พืไอกปัญหา
ส าหรับการพัฒนาทองถิไนตามอ านาจหนาทีไของ
องคก์รปกครองสวนทองถิไน 

(๏) 

 

 

๎ . การวิคราะห ์

สภาวการณ์ละศักยภาพ 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนีๅ 
(ํ) การวิคราะห์ทีไครอบคลุมความชืไอมยง 

ความสอดคลองยทุธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิไน฿นขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองสวน
ทองถิไน นยบายของผูบริหารทองถิไน รวมถึงความ
ชืไอมยงผนยุทธศาสตร์ชาติ ๎์ ป 
ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ละ 

Thailand ๐.์ 

ํ๑ 

(๎) 

 

 

 (๎) การวิคราะห์การ฿ชผังมอืงรวมหรือผังมอืง
ฉพาะละการบังคับ฿ชผลของการบังคับ฿ช 
สภาพการณ์ทีไกิดขๅึนตอการพัฒนาทองถิไน 

(ํ) 

 

 

 (๏) การวิคราะห์ทางสังคม ชน ดานรงงาน 

การศึกษา สาธารณสุขความยากจน อาชญากรรม 

ปัญหายาสพติด ทคนลย ีจารีตประพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาทองถิไน ปนตน 

(๎) 

 

 

 (๐) การวิคราะห์ทางศรษฐกิจ ขอมูลดานรายเด
ครัวรือน การสงสริมอาชีพ กลุมอาชพี กลุมทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพละกลุมตางโ สภาพทาง
ศรษฐกิจละความปนอยูทัไวเป ปนตน 

(๎) 

 

 

 (๑) การวิคราะห์สิไงวดลอม พๅืนทีไสีขียว 

ธรรมชาติตางโ ทางภูมศิาสตร์ กระบวนการหรือ
สิไงทีไกิดขๅึน การประดิษฐ์ ทีไมีผลตอสิไงวดลอม
ละการพัฒนา 

 

 (๎) 
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ประดในการพิจารณา รายละอียดหลักกณฑ ์ คะนนตใม คะนนทีไเด 
 (๒) ผลการวิคราะห์ศักยภาพพืไอประมิน

สถานภาพการพัฒนา฿นปัจจุบันละอกาสการ
พัฒนา฿นอนาคตของทองถิไน ดวยทคนิค 

SWOTAnalysis ทีไอาจสงผลตอการด านนิงาน
เดก S-Strength (จุดขใง)WWeakness 

(จุดออน) O-Opportunity (อกาส) ละT-Threat 

(อุปสรรค) 

 

(๎) 

 

 

 (๓) สรุปประดในปัญหาละความตองการของ
ประชาชนชงิพืๅนทีไ มกีารน าสนอปัญหา คนหา
สาหตุของปัญหาหรอืสมมตฐิานของปัญหา นว
ทางการกเขปัญหาหรอืวิธีการกเขปัญหา การ
ก าหนดวัตถุประสงค ์

พืไอกเขปัญหา 

(๎) 

 

 

 (๔) สรุปผลการด านนิงานตามงบประมาณทีไ
เดรับ ละการบิกจายงบประมาณ ฿น
ปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๓-๎๑๒์ ชน สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตัๅงงบประมาณ การ
บิกจายงบประมาณการประมินผลการนา
ผนพัฒนาทองถิไนเปปฏบัิต฿ินชงิปริมาณ ละ
การประมินประสิทธิผลของผนพัฒนาทองถิไน฿น
ชงิคุณภาพ 

 

(ํ) 

 

 

 (๕) ผลทีไเดรับจากการด านนิงาน฿นปงบประมาณ 

พ.ศ. ๎๑๑๓-๎๑๒์ ชน ผลทีไเดรับ/ผลทีไส าคัญ 

ผลกระทบ ละสรุปปัญหาอุปสรรคการด านินงาน
ทีไผานมาละนวทางการกเข ปงบประมาณ พ.ศ. 

๎๑๑๓-๎๑๒์ 

 

(ํ) 

 

 

๏. ยุทธศาสตร ์

๏ . ํ ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองสวนทองถิไน 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนีๅ 
สอดคลองกับสภาพสังคม ศรษฐกิจ สิไงวดลอม
ของทองถิไน ประดในปัญหาการพัฒนาละนว
ทางการพัฒนาทีไสอดคลองกับยุทธศาสตร์ของ
องคก์รปกครองสวนทองถิไนละชืไอมยงหลักประ 

๒๑ 

(ํ์) 
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ชารัฐ  ผนยุทธศาสตร์ชาต ิ๎์ ป ผนพัฒนา
ศรษฐกิจละสังคมหงชาติละ Thailand ๐.์ 

 

๏ . ๎ ยุทธศาสตร์ของ 

องคก์รปกครองสวนทองถิไน฿น
ขตจังหวัด 

 

สอดคลองละชืไอมยงกับสภาพสังคม ศรษฐกิจ 

สิไงวดลอมของทองถิไน ละยทุธศาสตร์จังหวัด 

ละชืไอมยงหลักประชารัฐผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๎์ ป ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ
ละ Thailand ๐.์ 

(ํ์)  

๏.๏ ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคลองกับผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคม
หงชาติ ผนการบริหารราชการผนดิน 

นยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. ละนยบายรัฐบาล
หลักประชารัฐ ผนยุทธศาสตร์ชาติ ๎์ ป ละ 

Thailand ๐.์ 

(ํ์) 

 

 

๏.๐ วสิัยทัศน์ วสิัยทัศน์ ซึไงมีลักษณะสดงสถานภาพทีไองค์กร
ปกครองสวนทองถิไนตองการจะปนหรือบรรลุถึง
อนาคตอยางชัดจน สอดคลองกับอกาสละ
ศักยภาพทีไปนลักษณะฉพาะขององค์กรปกครอง
สวนทองถิไน ละสัมพันธ์กับครงการพัฒนา
ทองถิไน 

(๑) 

 

 

 

ประดในการพิจารณา รายละอียดหลักกณฑ ์ คะนนตใม คะนนทีไเด 
๏.๑ กลยุทธ์  สดง฿หหในชองทาง วธีิการ ภารกิจหรือสิไงทีไตอง

ทาตามอ านาจหนาทีไขององคก์รปกครองสวน
ทองถิไนทีไจะนาเปสูการบรรลุวสิัยทัศน์ หรือสดง
฿หหในถึงความชดัจน฿นสิไงทีไจะด านนิการ฿ห
บรรลุวสิัยทัศน์นัๅน 

(๑) 

 

 

๏.๒ ปาประสงค์ของต 
ละประดในกลยุทธ์ 

 

ปาประสงค์ของตละประดในกลยุทธ์มีความ
สอดคลองละสนับสนุนตอกลยุทธ์ทีไจะกดิขึๅน มุง
หมายสิไงหนึไงสิไง฿ดทีไชัดจน 

(๑) 

 

 

๏.๓ จุดยนืทางยุทธศาสตร์ 

(Positioning) 

 

ความมุงมัไนอันนวน฿นการวางผนพัฒนา
ทองถิไน พืไอ฿หบรรลุวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
สวนทองถิไน ซึไงกิดจากศักยภาพของพืๅนทีไจริง ทีไ
จะนาเปสูผลส ารใจทางยุทธศาสตร์ 

 

(๑) 

 

 

๏.๔ ผนงาน 

 

ผนงานหรือจุดมุงหมายพืไอการพัฒนา฿นอนาคต 

ก าหนดจุดมุงหมาย฿นรืไอง฿ดรืไองหนึไงหรือ
(๑) 
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ผนงานทีไกิดจากปาประสงค ์ตัวชีๅวัดคา
ปาหมาย กลยุทธ์ จุดยนืทางยุทธศาสตร์ละ
ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองสวนทองถิไนทีไมี
ความชัดจน นาเปสูการจัดทาครงการพัฒนาทองถิไน
฿นผนพัฒนาทองถิไนสีไป ดยระบุผนงานละความ
ชืไอมยงดังกลาว 

๏.๕ ความชืไอมยงของ 
ยุทธศาสตร์฿นภาพรวม 

 

ความชืไอมยงองค์รวมทีไนาเปสูการพัฒนา
ทองถิไนทีไกิดผลผลิต /ครงการจากผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๎์ ป ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ ํ๎ 

Thailand ๐.์ ผนพัฒนาภาค/ผนพัฒนากลุมจงัหวดั/

ผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์ร
ปกครองสวนทองถิไน฿นขตจังหวัดละยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสวนทองถิไน 

(๑) 

 

 

๏.ํ์ ผลผลิต/ครงการ 

 

ผลผลิต/ครงการ ปนผลผลิตทีไปนชุดหรือปน
ครงการทีไปนชุด กลุมหรืออันหนึไงอันดียวกัน 

ลักษณะดียวกัน          ปนตน พืไอนาเปสูการ
จัดท าครงการพืไอพัฒนาทองถิไน฿นผนพัฒนา
ทองถิไนสีไปอยางถูกตองละครบถวน 

(๑) 

 

 

รวมคะนน ํ์์  

 

๎.   การตดิตามละประมินผลครงการ 

นวทางการพิจารณาการตดิตามละประมินผลครงการพืไอความสอดคลองผนพัฒนาทองถิไน         
ฒพธศธ ๎๑๒ํท๎๑๒๑ณ ขององค์กรปกครองสวนทองถิไน 

ประดในการพัฒนา คะนน 

ํ. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ํ์ 

๎. การประมินผลการนาผนพฒันาทองถิไนสีไปเปปฏบัิต฿ินชงิปริมาณ ํ์ 

๏. การประมินผลการนาผนพัฒนาทองถิไนสีไปเปปฏบัิต฿ินชงิคุณภาพ ํ์ 

๐. ผนงานละยุทธศาสตร์การพัฒนา ํ์ 

๑. ครงการพัฒนา ประกอบดวย ๒์ 

     ๑.ํ  ความชัดจนของชืไอครงการ  (๑) 

     ๑.๎  ก าหนดวัตถุประสงคส์อดคลองกับครงการ (๑) 

     ๑.๏  ปาหมาย (ผลผลิตของครงการ) มคีวามชัดจนนาเปสูการตัๅงงบประมาณเดถกูตอง (๑) 

     ๑.๐  ครงการมคีวามสอดคลองกับผนยุทธศาสตร์ชาติ ๎์ ป (๑) 

     ๑.๑  ปาหมาย (ผลผลิตของครงการ) มคีวามสอดคลองกบัผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ (๑) 

     ๑.๒  ครงการมคีวามสอดคลองกับ Thailand ๐.์ (๑) 

     ๑.๓  ครงการสอดคลองกบัยุทธศาสตร์จังหวัด (๑) 
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     ๑.๔  ครงการกเขปัญหาความยากจนหรือการสริมสราง฿หประทศชาติมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน 

            ภาย฿ตหลักประชารัฐ 

(๑) 

 

     ๑.๕   งบประมาณ มคีวามสอดคลองกับปาหมาย (ผลผลติของครงการ) (๑) 

     ๑.ํ์  มกีารประมาณการราคาถูกตองตามหลกัวิธีการงบประมาณ  (๑) 

     ๑.ํํ  มกีารก าหนดตัวชีๅวัด (KPI) ละสอดคลองกับวัตถปุระสงค์ละผลทีไคาดวาจะเดรับ  (๑) 

     ๑.ํ๎  ผลทีไคาดวาจะเดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค ์ (๑) 

รวมคะนน ํ์์ 

 

 

นวทางบืๅองตน฿นการ฿หคะนนนวทางการพิจารณาการตดิตามละประมินผลครงการ 

พืไอความสอดคลองผนพัฒนาทองถิไนสีไปขององค์กรปกครองสวนทองถิไน 
 

ประดในการพิจารณา รายละอียดหลักกณฑ ์ คะนนตใม คะนนทีไเด 
ํ. การสรุปสถานการณ์ 
การพัฒนา 

ปนการวิคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององคก์ร
ปกครองสวนทองถิไน (฿ชการวิคราะห ์SWOT Analysis/Demand 

(DemandAnalysis)/Global Demand ละ Trend ปัจจัยละ
สถานการณ์การปลีไยนปลงทีไมผีลตอการพัฒนา อยางนอย
ตองประกอบดวยการวิคราะห์ศักยภาพดานศรษฐกิจ, ดาน
สังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม) 

ํ์ 

 

 

๎. การประมนิผลการนา 

ผนพัฒนาทองถิไนสีไปีเป 

ปฏิบัต฿ินชิงปริมาณ 

 

ํ) การควบคุมทีไมีการ฿ชตัวลขตางโ พืไอน ามา฿ชวัดผล฿นชงิ
ปริมาณชน การวัดจ านวนครงการ กิจกรรม งานตางโ กใคือ
ผลผลิตนัไนองวาปนเปตามทีไตัๅงปาหมายอาเวหรือเมจ านวนทีไ
ด านนิการจริงตามทีไเดก าหนดเวทาเหร จานวนทีไเมสามารถ
ด านนิการเดมจี านวนทาเหรามารถอธิบายเดตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถิไนตามอ านาจ
หนาทีไทีไเดก าหนดเว 
๎) วิคราะห์ผลกระทบ/สิไงทีไกระทบ (Impact) ครงการทีไ
ด านนิการ฿นชงิปริมาณ (Quantitative) 

 

ํ์ 

 

 

๏. การประมนิผลการนา 

ผนพัฒนาทองถิไนสีไปีเป 

ปฏิบัต฿ินชิงคุณภาพ 

ํ) การประมินประสิทธิผลของผนพัฒนา฿นชงิคุณภาพคือ
การน าอาทคนิคตางโ มา฿ชพืไอวัดวาภารกจิ ครงการ 

กิจกรรม งานตางโ ทีได านนิการ฿นพืๅนทีไนัๅนโ ตรงตอความ
ตองการของประชาชนหรือเมละปนเปตามอ านาจหนาทีไ
หรือเม ประชาชนพึงพอ฿จหรอืเม สิไงของ วัสดุครุภัณฑ ์การ 

ํ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประดในการพิจารณา รายละอียดหลักกณฑ ์ คะนนตใม คะนนทีไเด 
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๏. การประมนิผลการนา 

ผนพัฒนาทองถิไนสีไปีเป 

ปฏิบัต฿ินชิงคุณภาพ 

ด านนิการตางโ มสีภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร
สามารถ฿ชการเดตามวัตถุประสงค์หรือเม ซึไงปนเปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏบัิตริาชการทีไบรรลุ
วัตถุประสงค์ละปาหมายของผนการปฏบัิตริาชการตามทีไ
เดรับงบประมาณมาด านนิการ รวมถึงสามารถทียบคียงกับ
สวนราชการหรือหนวยงาน 

๎) วิคราะห์ผลกระทบ/สิไงทีไกระทบ (Impact) ครงการทีไ
ด านนิการ฿นชงิคุณภาพ (Qualitative) 

ํ์ 

 

 

๐ .  ผ น ง า น  ล ะ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

ํ) วิคราะห์ผนงาน งาน ทีไกิดจากดานตางโ มคีวาม
สอดคลองกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทองถิไน฿นมติิ
ตางโ จนน าเปสูการจัดท าครงการพัฒนาทองถิไนดย฿ช 
SWOTAnalysis/Demand (Demand Analysis)/Global 

Demand/Trend หรือหลักการ บรูณาการ (Integration) กับ
องคก์รปกครองสวนทองถิไนทีไมีพืๅนทีไติดตอกัน 

๎) วิคราะห์ผนงาน งาน ทีไกิดจากดานตางโ ทีไสอดคลองกับ
การกเขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ ละหลักปรัชญา
ศรษฐกิจพอพยีงละดยฉพาะศรษฐกิจพอพยีงทองถิไน 

(ดานการกษตรละหลงนา)(Local Sufficiency Economy Plan 

: LSEP) 

ํ์ 

 

 

๑. ครงการพัฒนา 

๑.ํ ความชัดจนของชืไอ 

      ครงการ 

ควรประกอบดวยขอมลูดงันีๅ 
ปนครงการทีไมีวัตถุประสงคส์นองตอผนยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาขององคก์รปกครองสวนทองถิไนละด านินการ
พืไอ฿หการพัฒนาบรรลตุามวสิัยทัศน์ขององคก์รปกครอง
สวนทองถิไนทีไก าหนดเว ชืไอครงการมีความชัดจน มุงเป
รืไอง฿ดรืไองหนึไง อานลวขา฿จเดวาจะพัฒนาอะเร฿นอนาคต 

 

๒์ 

(๑) 

 

 

๑.๎ ก าหนด
วัตถุประสงค์ 
สอดคลองกับครงการ 

 

วัตถุประสงค์ชัดจน (clear objective) ครงการตองก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคลองกับความปนมาของครงการ 

สอดคลองกับหลักการละหตผุล วธีิการด านินงานตอง
สอดคลองกับวัตถุประสงค ์มคีวามปนเปเดชัดจน มี
ลักษณะฉพาะจาะจง 

(๑) 
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ประดในการพิจารณา รายละอียดหลักกณฑ ์ คะนนตใม คะนนทีไเด 
๑.๏ ปาหมาย (ผลผลิต 

ของครงการ ) มคีวาม 

ชัดจนน าเปสูการตัๅง
งบประมาณเดถูกตอง 
 

สภาพทีไอยาก฿หกิดขๅึน฿นอนาคตปนทิศทางทีไตองเป฿หถึง
ปาหมายตองชัดจน สามารถระบุจ านวนทาเร กลุมปาหมาย
คืออะเร มผีลผลิตอยางเร กลุมปาหมาย พๅืนทีได านนิงาน ละ
ระยะวลาด านนิงานอธิบาย฿หชัดจนวาครงการนีๅจะท าทีไเหน 

ริไมตน฿นชวงวลา฿ดละจบลงมืไอเร ฿ครคอืกลุมปาหมายของ 
ครงการ หากกลุมปาหมายมหีลายกลุม ฿หบอกชัดลงเปวา฿คร
คือกลุมปาหมายหลัก ฿ครคอืกลุมปาหมายรอง 

(๑) 

 

 

๑ . ๐ ครงการ              

มคีวามสอดคลองกับ  

ผนยุทธศาสตร์ ๎์ ป 
 

ครงการสอดคลองกับ (ํ) ความมัไนคง (๎) การสราง
ความสามารถ฿นการขงขัน (๏) การพัฒนาละสริมสราง
ศักยภาพคน (๐) การสรางอกาสความสมอภาคละทาทียม
กันทางสังคม (๑) การสรางการตบิตบนคุณภาพชีวิตทีไปน
มติรตอสิไงวดลอม (๒) การปรับสมดุลละพัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการภาครัฐ พืไอ฿หกิดความมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน 

(๑) 

 

 

๑.๑ ปาหมาย (ผลผลิต 

ของครงการ ) มคีวาม 

สอดคลองกับผนพัฒนา 

 ศ ร ษ ฐ กิจ  ล ะ               
สังคมหงชาติ 

 

ครงการมคีวามสอดคลองกับผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคม
หงชาติฉบับทีไ ํ๎ ดย (ํ) ยดึหลักปรัชญาของศรษฐกิจ
พอพยีง (๎) ยดึคนปนศูนย์กลางการพัฒนา (๏) ยดึวสิัยทัศน์
ภาย฿ตยุทธศาสตร์ชาติ ๎์ ป(๐) ยดึปาหมายอนาคตประทศ
เทย ๎๑๓๕ (๑) ยดึหลักการน าเปสูการปฏบัิต฿ิหกิดผล
สัมฤทธ์ิอยางจริงจัง฿น ๑ ปทีไตอยอดเปสูผลสัมฤทธ์ิทีไปน
ปาหมายระยะยาว ภาย฿ตนวทางการพัฒนา (ํ) การ
ยกระดับศักยภาพการขงขันละการหลุดพนกับดักรายเดปาน
กลางสูรายเดสูง(๎) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยละการ
ปฏรูิประบบพืไอสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๏) การลด
ความหลืไอมลาทางสังคม (๐)การรองรับการชืไอมยงภูมภิาค
ละความปนมอืง (๑) การสรางความจรญิตบิตทาง
ศรษฐกิจละสังคมอยางปนมติรกับสิไงวดลอม (๒)การ
บริหารราชการผนดินทีไมีประสิทธิภาพ 

(๑) 
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ประดในการพิจารณา รายละอียดหลักกณฑ ์ คะนนตใม คะนนทีไเด 
๑.๒  ค ร ง ก า ร            

มคีวามสอดคลองกับ 

Thailand  ๐.์ 

 

ครงการมลีักษณะหรอืสอดคลองกับการปรับปลีไยนครงสราง
ศรษฐกจิเปสู Value–Based Economy หรอืศรษฐกิจทีไขับคลืไอน
ดวยนวัตกรรม ท านอย เดมาก ชน (ํ) ปลีไยนจากการผลิตสนิคา 

ภคภัณฑ์เปสูสินคาชิงนวัตกรรม (๎) ปลีไยนจากการขับคลืไอน
ประทศดวยภาคอุตสาหกรรม เปสูการขับคลืไอนดวยทคนลยี 
ความคดิสรางสรรค์ละนวัตกรรม (๏) ปลีไยนจากการนนภาคการ
ผลิตสินคา เปสูการนนภาคบรกิารมากขึๅน รวมถงึครงการทีไตมิ
ตใมดวยวิทยาการ ความคดิสรางสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
ทคนลยี ละการวจิัยละพัฒนาลวตอยอดความเดปรยีบชิง
ปรยีบทียบ ชน ดานกษตรทคนลยีชวีภาพ สาธารณสุข 

วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๑) 

 

 

๑.๓ ครงการ
สอดคลอง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

ครงการพัฒนาทองถิไนมคีวามสอดคลองกับหวงระยะวลาของ 

ผนพัฒนาจังหวัดทีไเดก าหนดขึๅน พืไอขับคลืไอนการพัฒนา
ทองถิไนสมอืนหนึไงการขับคลืไอนการพัฒนาจังหวัด ซึไงเม
สามารถยกสวน฿ดสวนหนึไงออกจากกันเด นอกจากนีๅครงการ
พัฒนาทองถิไนตองปนครงการชืไอมตอหรือดินทางเปดวยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดทีไเดก าหนดขึๅนทีไปนปัจจุบัน 

(๑) 

 

 

๑.๔ ครงการกเข
ปัญหาค ว า ม ย า ก 

จน หรือการสริมสราง
฿หประทศชาติมัไนคง มัไง
คัไง  ยัไงยืน ภาย฿ตหลัก
ประชารัฐ 

ปนครงการทีได านินการภาย฿ตพๅืนฐานความพอพียงทีไประชาชน 

ด านินการองหรือรวมด านินการ ปนครงการตอยอดละขยายเด
ปนครงการทีไประชาชนตองการพืไอ฿หกิดความยัไงยืน ซึไงมีลักษณะ
ทีไจะ฿หทองถิไนมคีวามมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน ปนทองถิไนทีไพัฒนาลว 

ดวยการพัฒนาตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ละศรษฐกจิ
พอพียงทองถิไน  (ดานการกษตรละหลงนา) (LSEP) 

 

(๑) 

 

 

๑.๕ งบประมาณ มี
ความสอดคลองกับ
ปาหมาย (ผลผลิตของ
ครงการ) 

งบประมาณครงการพัฒนาจะตองค านึงถึงหลักส าคัญ ๑ ประการ
฿นการจัดทกครงการเดก (ํ) ความประหยัด (Economy) (๎) 

ความมีประสทิธิภาพ (Efficiency) (๏) ความมีประสทิธิผล 

(Effectiveness) (๐)ความยุตธิรรม (Equity) (๑) ความปรง฿ส 

(Transparency) 

(๑) 
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ประดในการพิจารณา รายละอียดหลักกณฑ ์ คะนนตใม คะนนทีไเด 
๑.ํ์มกีารประมาณ
การราคาถูกตองตาม
หลัก วธีิการงบประมาณ 

 

การประมาณการราคาพืไอการพัฒนาตอง฿หสอดคลองกับ
ครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง 
ราคากลางทองถิไนมคีวามปรง฿ส฿นการก าหนดราคาละ
ตรวจสอบเด฿นชงิประจักษม์คีวามคลาดคลืไอนเมมากกวา
หรือเมตไ ากวารอยละหาของการน าเปตัๅงงบประมาณรายจาย฿น
ขอบัญญัติ/ทศบัญญัติ  งินสะสม หรือรายจายพัฒนาทีไปรากฏ
฿นรูปบบอืไนโ 

(๑) 

 

 

๑ . ํ ํ มกีารก าหนด 

ตัวชีๅวัด ( KPI) ละ 

ส อ ด ค ล อ ง กั บ
วัตถุประสงค์ 
ละผลทีไคาดวาจะเดรับ 

มกีารก าหนดดัชนชีีๅวัดผลงาน (Key Performance Indicator : 

KPI)ทีไสามารถวัดเด(measurable) ฿ชบอกประสิทธิผล 

(effectiveness)฿ชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) เด ชน การ
ก าหนดความพงึพอ฿จการก าหนดรอยละ การก าหนดอันกิด
จากผลของวัตถุประสงค์ทีไกิดทีไสิไงทีไเดรับ (การคาดการณ ์คาด
วาจะเดรับ) 

(๑) 

 

 

๑ .ํ๎  ผลทีไคาดวาจะ
เ ด รั บ ส อ ด ค ล อ ง กั บ
วัตถุประสงค์ 
 

ผลทีไเด รับปนสิไงทีไ กิดขึๅนเดจริงจากการด านินการตาม
ครงการพัฒนาซึไงสอดคลองกับวัตถุประสงค์ทีไตัๅงเว การเดผล
หรือผลทีไ กิดขึๅนจะตองทากับวัตถุประสงค์หรือมากกวา
วัตถุประสงค์ ซึไงการขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (ํ) มคีวาม
ปนเปเดละมีความฉพาะจาะจง  ฿นการด านินงานตาม
ครงการ (๎) วัดละประมินผลระดับของความส ารใจเด 
(๏) ระบุสิไงทีไตองการด านินงานอยางชัดจนละฉพาะจาะจง
มากทีไสุดละสามารถปฏิบัติเด (๐) ปนหตุปนผล สอดคลอง
กับความปนจริง 

(๑) สงผลตอการบงบอกวลาเด 

(๑) 
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๏.  สรุปผลการพัฒนาทองถิไน฿นภาพรวม 

   ๏.ํ การวัดผล฿นชิงปริมาณละชงิคุณภาพ 

ขอ ๏์ (๑) ของระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดวยการจัดทาผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวน 

ทองถิไน พ.ศธ๎๑๐๔  ฉบับทีไ ๎ พ.ศ. ๎๑๑๕ ก าหนดวา ผูบริหารทองถิไนสนอผลการติดตามละประมินผลตอสภา
ทองถิไน ละคณะกรรมการพัฒนาทองถิไน พรอมทัๅงประกาศผลการตดิตามละประมินผลผนพัฒนา฿หประชาชน฿น
ทองถิไนทราบ฿นทีไปดผยภาย฿นสบิหาวันนับตวันทีไผูบริหารทองถิไนสนอผลการติดตามละประมินผลดังกลาวละ
ตองปดประกาศดยปดผยเมนอยกวาสามสิบวัน ดยอยางนอยปละสองครัๅงภาย฿นดอืนมษายนละภาย฿นดอืน
ตุลาคมของทุกป ละ ขอ ๎๕ (๏) ก าหนดวา ฿หองค์กรปกครองสวนทองถิไนรายงานผลละสนอความหในซึไงเดจาก
การตดิตามละประมินผลผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิไน พืไอ฿หผูบริหารทองถิไนสนอตอสภาทองถิไน ละ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิไน พรอมทัๅงประกาศผลการตดิตามละประมินผลผนพัฒนา฿หประชาชน฿นทองถิไน
ทราบ฿นทีไปดผยภาย฿นสิบหาวัน นับตวันรายงานผลละสนอความหในดังกลาวละตองปดประกาศเวปน
ระยะวลาเมนอยกวาสามสบิวัน ดยอยางนอยปละสองครัๅงภาย฿นดอืนมษายนละภาย฿นดอืนตุลาคมของทุกป
ดย฿ชรูปบบชงิพรรณา ซึไงสามารถสดงเดทัๅงการอธิบายชงิสถิติ รูปภาพ กราฟ ขอมูลตาง โ จาก 

   ฿ชบบส าหรับการตดิตามละประมินผลชงิปริมาณละคุณภาพ 

   (ํ)   บบตัวบงชีๅการปฏบัิตงิาน (Performance Indicators) 

(๎)   บบบัตรคะนน (Scorecard Model) บบบัตรคะนน หรือ Scorecard Model ของ   
       Kaplan & Norton 

   (๏)   บบมุงวัดผลสัมฤทธ์ิ (Result Framework Model (RF)) 

(๐)   บบชงิหตุผล (Logical Model) ตัวบบชงิหตุผล หรือ Logical Model 

(๑)   บบวัดกระบวนการปฏบัิตงิาน (Process Performance Measurement System  (PPMS))   
       ระบบการวัดกระบวนการปฏบัิตงิานหรือ PPMS 

   (๒)   บบการประมินดย฿ชวธิีการกปัญหาหรือรียนรูจากปัญหาทีไกิดขึๅนหรือ Problem- Solving Method 

  (๓)   บบการประมินบบมสีวนรวม (Participatory Methods) 

   (๔)   บบการประมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 

   (๕)   บบการประมินความสีไยง (Risk Assessment Model) 

   (ํ์)  บบการประมินตนอง (Self-assessment Model) ละ 

   (ํํ)  บบอืไน โ ทีไองค์กรปกครองสวนทองถิไนก าหนดขึๅน ทัๅงนีๅตองอยูภาย฿ตกรอบ 

                               ตามขอ (ํ)-(ํ์) หรือปนบบผสมกใเด 
  ๓.๎  ชงิปริมาณ (Quantity) คณุภาพ (Quality) ผลทีไเดจริง โ คืออะเร คา฿ชจาย  

                    (Cost) วลา (Time)   ปนเปตามทีไก าหนดเวหรือเม 
   ๓.๏  ประชาชนเดประยชนอ์ยางเรหรือราชการเดประยชนอ์ยางเร 

   ๓.๐  วัดผลนัๅนเดจรงิหรือเม หรือวัดเดทาเหร  (Key Performance Indicators : KPIs) 

   ๓.๑  ผลกระทบ (Impact) 

๐.  ขอสนอนะ฿นการจัดท าผนพัฒนาทองถิไน฿นอนาคต 

  ๐.ํ  ผลกระทบน าเปสูอนาคต 

  ๐.๎  ขอสังกต  ขอสนอนะ  ผลจากการพัฒนา 


