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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ได้กำหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่าง
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เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ
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เพ่ือนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยนำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงาน
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พัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติและประกาศใช้เป็นแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก   

   เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขึ้น เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือบริหารจัดการ  ในการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ทำให้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ได้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ใช้เป็นกรอบในการ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ซึ่งเป็นการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ต่อไป 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
              ของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 

     *********************** 
ส่วนที่  1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  

1.  ด้านกายภาพ 

1.1 ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล  (แผนที่ประกอบ)  
  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลตำบลหนองบัวโคก  จัดตั้งขึ้นโดยประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๓๖  (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  ๑๑๐  ลงวันที่  
๒๘  ธันวาคม  ๒๕๓๖)  พ้ืนที่เป็นแนวยาวตามทางหลวงหมายเลข  ๒๐๕  (บ้านหมี่ – นครราชสีมา)  ช่วงตัดกับ
ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข ๒๐๑  (สีคิ้ว – เชียงคาน)  ต่อมาให้เปลี่ยนเป็นเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  เมื่อวันที่  
๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๔๒  ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ.๒๕๔๒       ห่าง
จากที่ว่าการอำเภอจัตุรัสไปทางทิศใต้ประมาณ ๑๗ กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด  ๒.๕๑  ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมหมู่
ที่ ๑ และหมู่ท่ี ๙ บางส่วนของตำบลหนองบัวโคก โดยมีอาณาเขตดังนี้ 
   ด้านเหนือ  ตั้งแต่หลักเขตที่ ๑ ซึ่งตั้งอยู่บนแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าตาเนิน) ตรงจุดตามแนว
เส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕ (บ้านหมี่ – นครราชสีมา) ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๐๕ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ (สี้คิ้ว – เชียงคาน) ไปทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕ ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร 
   จากหลักเขตที่ ๑  เป็นเส้นเลียบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าตาเนิน) ด้านใต้ไปทางทิศ
ตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งตรงจุดที่แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าตาเนิน) ด้านใต้บรรจบกับแนวเขตทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ (สี้คิ้ว – เชียงคาน) ฟากตะวันตก 
  จากหลักเขตที่ ๒  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ 
(สี้คิ้ว – เชียงคาน) ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่เส้นแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าตาเนิน) บรรจบกับแนวเขต
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ฟากตะวันตก 
  จากหลักเขตที่ ๓  เป็นเส้นตรงเลียบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าตาเนิน) ด้านใต้ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามลำดับ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕  (บ้านหมี่ – 
นครราชสีมา) ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร 
   ด้านตะวันออก  จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕ 
(บ้านหมี่ – นครราชสีมา) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕  ถึง หลักเขตที่ ๕ ซึ่ง
ตั้งอยู่บนแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดชัยภูมิ กับจังหวัดนครราชสีมา 
   ด้านใต้  จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดชัยภูมิกับจังหวัด
นครราชสีมา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ ๖  ซึ่งตั้งอยู่บนแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๐๕ (บ้านหมี่ – นครราชสีมา) ตรงจุดที่อยู่ห่างจากทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข ๒๐๕ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ (สีคิ้ว – เชียงคาน) ไปทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕ ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร 
            ด้านตะวันตก จากหลักเขตท่ี ๖ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบกับหลักเขตท่ี ๑ 
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 ลักษณะท่ีต้ัง 
  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ตำบลหนองบัวโคก  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  เป็น
เทศบาลหนึ่งในจำนวน  ๓  เทศบาลของอำเภอจัตุรัส  ซึ่งประกอบไปด้วย  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  เทศบาล
ตำบลจัตุรัส  และเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๒.๕๑  ตารางกิโลเมตร  
ครอบคลุมหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๙  บางส่วนของตำบลหนองบัวโคก  ห่างจากที่ว่าการอำเภอจัตุรัสไปทางทิศใต้  
ประมาณ  ๑๗  กิโลเมตร   
 อาณาเขตติดต่อ 

  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้ เคียง      
จำนวน  4  แห่ง  คือ 
  ๑.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก  อำเภอจัตุรัส         จังหวัดชัยภูมิ 
  ๒.  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล   อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
  ๓.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง   อำเภอด่านขุนทด       จังหวัดนครราชสีมา 
  4.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร   อำเภอด่านขุนทด       จังหวัดนครราชสีมา  
  1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง สภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ำ 
  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  อยู่ ในลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน  มี   ๓  ฤดู               
โดยระยะเวลาในแต่ละฤดูอาจคลาดเคลื่อนไปตามสภาพดินฟ้าอากาศของแต่ละปี  อากาศค่อนข้างแห้งแล้ง  ร้อนจัด
ในฤดูร้อน และหนาวจัดในฤดูหนาว  ตามฤดูกาล  ดังนี้ 
  ฤดูร้อน  ประมาณเดือน  มีนาคม ถึง พฤษภาคม 
  ฤดูฝน  ประมาณเดือน  มิถุนายน ถึง ตุลาคม 
  ฤดูหนาว ประมาณเดือน  พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ 
  1.4 ลักษณะของดิน 

  ลักษณะของดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ำ 
 

  ๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
  ๒.๑ เขตการปกครอง 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคกมีการแบ่งเขตการปกครองเป็น  ๒  หมู่บ้าน  คือ  หมู่  ๑   
(ไม่ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน)  และ  หมู่  ๙  (ไม่ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน)  เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๔๖  จัดตั้งชุมชนย่อย  ๒  
ชุมชน โดยใช้ถนนสาย  ๒๐๑  เป็นเส้นแบ่งเขตชุมชน 

  ชุมชนที่  ๑  ชื่อชุมชนหมู่ ๑ รว่มใจพัฒนา  ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของถนน  (ครอบคลุมหมู่ ๑  
บางส่วน) 
  ชุมชนที่  ๒  ชื่อชุมชนขุนศรีปทุมทองพัฒนา  ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของถนน  (ครอบคลุมหมู่ ๙ 
บางส่วน)  
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  ๒.๒ การเลือกต้ัง  
เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๒ ชุมชน  โดยใช้ถนนหมายเลข  

๒๐๑  เป็นเส้นแบ่งเขตของชุมชน  โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น  ๒  เขต  มีนายกเทศมนตรี  จำนวน  ๑  คน  
รองนายกเทศมนตรี  จำนวน  ๑  คน  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จำนวน  1 คน  เลขานกุารนายกเทศมนตรี  
จำนวน  1  คน  และสมาชิกสภาเทศบาล  จำนวน  12  คน  เขตละ  ๖  คน  ดังนี้ 

ผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองบัวโคก มีจำนวน  4 คน  ประกอบด้วย 

๑.  นายวิชัย  ประภากรแก้วรัตน์ ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก 
๒.  นายชลชิต  ศรีโยธี  ตำแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก 
3.  นายคมสรรค์  แพนชัยภูมิ   ตำแหน่ง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก 
4.  นางสาวปริศนา  พาภักดี ตำแหน่ง  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก 

ฝ่ายสภาเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  มีจำนวน  12  คน ประกอบด้วย 

๑.  นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์ ตำแหน่ง  ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัวโคก 
๒.  นางมะลิ  เถื่อนสันเทียะ           ตำแหน่ง  รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัวโคก 
3.  นางนิตยา  ทองงาม   ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
4.  นายฐิติพันธุ์  ภามะลิวัลย ์  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
5.  นายบุญยืน  แขขุนทด   ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล  
6  นางอรวรรณ์  บอนขุนทด  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล  
7.  นางบุญญาพร  จิรเกษมสุข  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล  
8.  นางวาสนา  เหงขุนทด  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
9.  นายโสพิศ  ท่าพิมาย   ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นางยุภาพิน  ซิ้มสื่อ   ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
11. จ่าสิบโทชอบ  ช่อขุนทด  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายสมชาย  ร่มโพธิ ์   ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 

 

  ๓.  ประชากร 
   ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร  (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง ๓-๕ ปี  และการ
คาดการณ์ในอนาคต) 
  เทศบาลตำบลหนองบัวโคกมีการแบ่งเขตการปกครองเป็น  ๒ หมู่บ้าน  คือ  หมู่  ๑ (ไม่ครอบคลุม
ทั้งหมู่บ้าน)  และ  หมู่  ๙  (ไม่ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน)  เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๔๖  จัดตั้งชุมชนย่อย  ๒  ชุมชน โดยใช้ถนน
สาย  ๒๐๑ เป็นเส้นแบ่งเขตชุมชน ได้แก่   
 
 ชุมชนที่  ๑  ชื่อชุมชนหมู่ ๑ ร่วมใจพัฒนา  ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของถนน  จำนวนครัวเรือน  ๕89  
ครวัเรือน  ประชากร  ๑,113  คน  แยกเป็นชาย  554  คน  หญิง  559  คน  (ครอบคลุมหมู่ ๑  บางส่วน) 
 ชุมชนที่  ๒  ชื่อชุมชนขุนศรีปทุมทองพัฒนา  ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของถนน  จำนวนครัวเรือน  192  
ครัวเรือน  ประชากร  429  คน  แยกเป็นชาย  191  คน  หญิง  238  คน  (ครอบคลุม  หมู่ ๙  บางส่วน) 
(ท่ีมา :  ข้อมูลจากงานทะเบียนราษฎร  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ณ  เดือนสิงหาคม  ๒๕๖4 
 

๓.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
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   ๓.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร 

ช่วงอายุ 
หมู่ ๑ ชุมชนที่ ๑ หมู่ ๙  ชุมชนที่ ๒ รวม รวมท้ังหมด ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

๐-๑๘ ปี 157 134 ๗๐ ๗9 ๒๒๑ ๒๑๕ ๔๓๖ 

๑๙-๖๐ ปี 448 415 161 ๑๘๗ ๖๒๑ ๖๑๑ ๑,๒๓๒ 

๖๑ ปี ขึ้นไป 94 132 ๒5 ๔8 ๑๑๔ ๑๖๘ ๒๘๒ 

(ท่ีมา :  ข้อมูลจากงานทะเบียนราษฎร  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ณ  เดือนสิงหาคม  2564) 
 

  ๔.  สภาพทางสังคม 

   ๔.๑ การศึกษา 
   ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  มีสถานศึกษา  ดังนี้ 
   ๑.  โรงเรียนประถมศึกษา  (ขยายโอกาส)  จำนวน  ๑  โรงเรียน  คือ  โรงเรียนชุมชน
หนองบัวโคก  (ทองวิทยานุกูล)  มีนักเรียนจำนวน  261 คน  (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2564 )  

๒.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  ๑  ศูนย์  (เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เทศบาลจัดตั้งเอง)  
มีเด็กเล็กจำนวน 40  คน   
   ๔.๒ สาธารณสุข 

   ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  มีการบริการด้านสาธารณสุข  ดังนี้ 
   -สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลหนองบัวโคก  จำนวน  ๑   แห่ง 
   -อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน    จำนวน   ๒๗   คน 
   -สถานพยาบาล       จำนวน   2  แห่ง 
 
   4.3  อาชญากรรม 

      รายงานข้อมูลแสดงสถิติอาชญากรรม ดังนี้ 
ลำดับ
ที ่

กลุ่มความคิด ปี 2563 (ม.ค.-ธ.ค. 63) 
รับแจ้ง(ราย) จับ(ราย) 

1 คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ 0 0 

2 คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ 3 3 

3 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 10 9 

4 คดีอาญาที่น่าสนใจ 0 0 

5 คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 171 171 

 รวม 184 183 

     หมายเหตุ : ข้อมูลจากสถานีตำรวจภูธรหนองบัวโคก  เดือน กันยายน 2564  
  

4.4  ยาเสพติด 

     -เทศบาลตำบลหนองบัวโคก มีปัญหาผู้เสพยาเสพติดมีเล็กน้อย  ได้รับการบำบัด  ฟ้ืนฟู  
ปราบปราม  จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 

๔.๕ การสังคมสงเคราะห์… 
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   ๔.๕ การสังคมสงเคราะห์ 
   เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ได้ช่วยเหลือด้านการสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้สูงอายุ  คนพิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ ดังนี้ 
   -ผู้สูงอายุที่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  จำนวน  314  คน 
   -คนพิการที่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  จำนวน  53  คน 
   -ผู้ติดเชื้อเอดส์ที่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  จำนวน  ๔  คน 

(ท่ีมา :  ข้อมูลจากงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ณ  เดือนกันยายน  ๒๕๖4) 
 

  ๕.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 

   ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง  (ทางบก, ทางน้ำ, ทางราง ฯลฯ) 
    เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  มีทางหลวงสายหลักตัดผ่าน 2 สาย คือ 
   - ทางหลวงหมายเลข 201 สีคิ้ว - เชียงคาน 
   - ทางหลวงหมายเลข 205 บ้านหมี่ - นครราชสีมา 
   - มีสี่แยกไฟแดง 1 แห่ง  (สี่แยกหนองบัวโคก) 
   ๕.๒ การไฟฟ้า 
   เขตเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  มีการใช้ไฟฟ้า จำนวน  ๗๕๔   ครัวเรือน 
   ๕.๓ การประปา 
   เขตเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  มีการใช้ประปา จำนวน  ๗๕๔   ครัวเรือน 
 
   ๕.๔ โทรศัพท์ 
   เขตเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  มีการใช้เลขหมายโทรศัพท์ของบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น 
จำกัด (มหาชน)  นอกจากนี้ยังมีบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการ  ๓  เครือข่าย  คือ  บริษัท  AIS  จำกัด 
(มหาชน)  เครือข่ายของบริษัท DTAC จำกัด  และเครือข่ายของบริษัท  ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด   
   ๕.๕ ไปรษณีย์หรือการส่ือสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
   เขตเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  มีที่ทำการไปรษณีย์  ๑  แห่ง   ให้บริการพื้นท่ีตำบล
หนองบัวโคก  อำเภอจัตุรัส  และตำบลหัวทะเล  ตำบลบ้านตาล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  และตำบลบ้านแปรง  
อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  
 

  ๖.ระบบเศรษฐกิจ 
   ๖.๑  การเกษตร 
     ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ทำนา  
    ๖.๒  การประมง 
     ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ไมม่ีการทำประมง   

    ๖.๓  การปศุสัตว์ 
     เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพเสริม  เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  
โค  สุกร   
 

๖.๔  การบริการ… 
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   ๖.๔  การบริการ 
-ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม   ๒  แห่ง 
-ร้านเกมส์    ๑      แห่ง 

   

๖.๕  การท่องเที่ยว  

ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ 
เกิดข้ึนในชุมชน  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ  และการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ 
 

    ๖.๖  อุตสาหกรรม 

     เขตเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม 

    ๖.๗  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

-เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  มีสถานที่ด้านการพาณิชย์ ดังนี้ 
   ๑. สถานีบริการน้ำมัน      2 แห่ง 
   ๒. ร้านขายวัสดุก่อสร้าง      ๓  ร้าน 
   ๓. ร้านขายของชำ      30  ร้าน 
   ๔. แผงลอยขายอาหารและเครื่องดื่ม     20  ร้าน 
   ๕. รีสอร์ท        ๑   แห่ง 
   ๖. อู่ซ่อมรถยนต์       3  แห่ง 
   ๗. ร้านซ่อมรถยนต์ ขายอะไหล่ / ซ่อมจักรยานยนต์   2  แห่ง 
   ๘. กองทุนหมู่บ้าน       ๒   กองทุน 
   ๙. ร้านขายยา        ๑  แห่ง 
   10. ร้านขายเฟอร์นิเจอร์                         1        ร้าน 
   11. ร้านขาย / ซ่อมโทรทัศน์     1        ร้าน 
   12. ร้านสะสมและจำหน่ายอาหาร             1        ร้าน 
   13. ร้านขายรถยนต์     1        ร้าน 
   14. ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า     1    ร้าน 
   15. สถาบันการเงิน / สินเชื่อธุรกิจ   4 แห่ง 
   16. ร้านตัดผม/ร้านเสริมสวย    4 ร้าน 
   17.  บ้านเช่า      6 แห่ง 

-เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  มีกลุ่มอาชีพในชุมชน ดังนี้ 
   กลุ่มอาชีพ  ประกอบด้วย กลุ่มหมอนถัก  กลุ่มเย็บจักร  กลุ่มสตรี  กลุ่มออมทรัพย์ 
   6.๘  แรงงาน   

   -เทศบาลตำบลหนองบัวโคกไม่มีแรงงานต่างด้าวในเขตพ้ืนที่ของเทศบาล  
     
 
 

๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม... 
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๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

  ๗.๑ การนับถือศาสนา 

  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 99 ศาสนาอื่นประมาณ ร้อยละ 1  
  - วัด 1 แห่ง                    - ศาลเจ้า 1 แห่ง  - ศาลตาปู่  1  แห่ง 
  ๗.๒ ประเพณีและงานประจำปี 
  งานบุญประเพณีต่างๆ  จะจัดกันตามความเชื่อท่ียึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาทุกปีและตามจารีต
ประเพณี  เช่น  ประเพณีสงกรานต์  วันเข้าพรรษา  วันออกพรรษา  ทำบุญกลางบ้าน  เลี้ยงศาลตาปู่ของแต่ละ
หมู่บ้าน  งานประเพณีศาลเจ้าพ่อขุนศรี  เป็นต้น 
  ๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 

  เขตเทศบาลมีภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่น  รำโทนงาม  ในกลุ่มผู้สูงอาย ุ ภาษาถ่ิน  ส่วนใหญ่เป็น
ภาษาไทยโคราช  และมีบางส่วนใช้ภาษาอิสาน 
  ๗.๔  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 

  -เทศบาลตำบลหนองบัวโคกยังไม่มีสินค้า OTOP และของท่ีระลึก ดังนี้ 
   -ผลิตภัณฑ์ตะกร้ายางพารา 

  ๘.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๘.๑ น้ำ   

เขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลหนองบัวโคกไม่มีแหล่งน้ำทางธรรมชาติ 
๘.๒ ป่าไม้   

เขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลหนองบัวโคกไม่มีป่าไม้ 
 ๘.๓  ภูเขา  

เขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลหนองบัวโคกไม่มีภูเขา 
 ๘.๔  ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  -สระบัว  พ้ืนที่  17  ไร่  (เป็นพ้ืนที่คาบเกี่ยวระหว่างเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  และองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านแปรง  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  ราษฎรอาศัยน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค) 

  -สระโคก (เป็นพ้ืนที่คาบเกี่ยวระหว่างเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  และองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวโคก 

 
 
 
 
 
 
 

๙. อ่ืนๆ... 
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  ๙. อ่ืนๆ 
  9.1   สำนักงานทนายความ ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  มีจำนวน 1 แห่ง 
  9.2  การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน  ปี  2564  ระดับ อปท.   ของเทศบาลตำบลหนอง
บัวโคก  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  มีดังนี ้

 
 

ตัวชี้วัด  ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน 

จำนวนที่
สำรวจ
ทั้งหมด 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

หมวดที่ 1 สุขภาพมี 7 ตัวชี้วัด      

1.เด็กแรกเกิดมีน้ำหนัก  2,500  กรัม  ข้ึนไป 6 คน 6 คน 100 0 0 

2.เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดยีวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน 4 คน 4 คน 100 0 0 

3.เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค 

142 คน 142 คน 100 0 0 

4.ครอบครัวกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 515  คร. 513 คร. 99.61 2 คร. 0.39 

5.ครอบครัวมีการใช้ยาเพื่อบำบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอยา่งเหมาสม 515 คร. 511 คร. 99.22 4 คร. 0.78 

6.คนอายุ 35 ปีข้ึนไป ไดร้ับการตรวจสุขภาพประจำป ี 774 คน 743 คน 95.99 31 คน 4.01 

7.คนอายุ 6 ปี ข้ึนไป  ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาท ี 1,156 คน 1,136 คน 98.27 20 คน 1.73 

หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อมมี 7 ตัวชี้วัด      

8.ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร 515 คร. 511 คร. 99.22 4 คร. 0.78 

9. ครัวเรือนมีน้ำสะอาดสำหรับดืม่และบริโภคเพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 
5 ลิตรต่อวัน 

515 คร. 514 คร. 99.81 1 คร. 0.19 

10.ครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน 515 คร. 514 คร. 99.81 1 คร. 0.19 

11.ครัวเรือนมิการจดับ้านเรือนเปน็ระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูก
สุขลักษณะ 

515 คร. 513 คร. 99.61 2 คร. 0.39 

12.ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 515 คร. 509 คร. 98.83 6 คร. 1.17 

13.ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี 515 คร. 509 คร. 98.83 6 คร. 1.17 

14.ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 515 คร. 515 คร. 100 0 คร. 0 

หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด      

15.เด็กอายุ 3 - 5 ปี ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน 20 คน 20 คน 100 0 0 

16.เด็กอายุ 6 -14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 136 คน 126 คน 92.65 10 คน 7.35 

17.เด็กจบช้ัน ม.3 ได้เรียนต่อช้ัน ม.4 หรือเทียบเท่า 0 คน 0 คน 0 0 คน 0 

18.คนในครัวเรือนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไมไ่ดเ้รียนต่อ และยังไม่มิ
งานทำ ได้รับการฝกึอบรมด้านอาชีพ 

1 คน 0 คน 0 1 คน 100 

19.คนอายุ 15 - 59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ 737 คน 731 คน 99.19 6 คน 0.81 

 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม  2564  
 
 

หมวดที่ 4 การมีงานทำและรายได้ มี 4 ตัวชี้วัด... 
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ตัวชี้วัด  ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน 

จำนวนท่ี
สำรวจ
ท้ังหมด 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

หมวดที่ 4 การมีงานทำและรายได้ มี 4 ตัวชี้วัด      

20.คนอายุ 15 - 59 ปี มีอาชีพและรายได้ 679 คน 661 คน 97.35 18 คน 2.65 

21.คนอายุ 60 ปีข้ึนไป มีอาชีพและรายได้ 281 คน 270 คน 96.09 11 คน 3.91 

22.รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี 515 คร. 506 คร. 98.25 9 คร. 1.75 

23.ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 515 คร. 288 คร. 55.92 227 คร. 44.08 

หมวดที่ 5 ค่านิยม มี 8 ตัวขี้วัด      

24.คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา 1,189 คน 1,074 
คน 

90.33 115 คน 9.67 

25.คนในครัวเรือนไมสู่บบุหรี ่ 1,189 คน 1,061 
คน 

89.23 128 คน 10.77 

26.คนอายุ 6 ป ีข้ึนไปปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อย สัปดาห์
ละ 1 ครั้ง 

1,156 คน 1,128 
คน 

97.58 28 คน 2.42 

27.ผู้สูงอายุ ได้รบัการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน 

283 คน 283 คน 100 0 คน  0 

28.ผู้พิการ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน 

24 คน 24 คน  100  0  0 

29.ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ไดร้ับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน 

71 คน 71 คน 100 0 คน  0 

30.ครัวเรือนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ ของชุมชน 
หรือท้องถ่ิน 

515 คร. 460 คร. 89.32 55 คร. 10.68 

31.ครอบครัวมีความอบอุ่น 
 

515 คร. 513 คร. 99.61 2 คร.  0.39 

 
   
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม  2564  
 
 
 
 
 

9.3 เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น… 
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9.3 เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
   ๙.3.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน  

   ชุมชนที่ ๑  หมู่ ๑ ร่วมใจพัฒนา  เดิมเป็นหมู่บ้านหนองบัวโคก  หมู่ ๑  เป็นชุมชน
ดั้งเดิมที่ชาวบ้านอพยพมาตั้งถิ่นฐาน  เรียกว่า  บ้านหนองบัวโคก  เนื่องจากในสมัยก่อนบริเวณนี้เป็นป่ารกทึบมีสัตว์
ป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก  สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์  จึงมักมีนายพรานมาล่าสัตว์ในบริเวณป่าแห่งนี้  และ
พรานที่มาล่าสัตว์เกิดความหิวกระหายน้ำจึงหาแหล่งน้ำที่จะดื่มดับกระหาย  จึงค้นพบสระน้ำขนาดใหญ่  มีดอกบัว
หลวงบานชูช่ออยู่เต็มสระน้ำ  มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง  ประกอบกับทำเลที่ตั้งมีความอุดมสมบูรณ์  นายพราน
เหล่านั้นเมื่อกลับไปถึงหมู่บ้านจึงได้เล่าให้ครอบครัว  และเพ่ือนบ้านฟัง  และได้ชักชวนเพ่ือนบ้าน  คือชาวบ้านใน
หมู่บ้านขาม  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  ในปัจจุบันอพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนในช่วงแรก  และต่อมาชาวบ้านอีก
กลุ่มท่ีอพยพมาจากอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ได้มาตั้งบ้านเรือนเพิ่มขึ้น  และต่อมาเมื่อมีจำนวนประชากร  
มากขึ้น  ครัวเรือนเพ่ิมขึ้น  จึงมีการจัดตั้งเป็นบ้านหนองบัวโคก  จนถึงปัจจุบันบ้านหนองบัวโคก  หมู่ ๑  บางส่วน
อยู่ในเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก  และพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของบ้านหนองบัวโคก  หมู่ ๑    
อยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  และได้มีการจัดตั้งเป็นชุมชนย่อย  เรียกว่าชุมชนหมู่ ๑ ร่วมใจพัฒนา  โดย
ประกาศของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ลงวันที่  ๑๔  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘  (ท่ีตั้งของชุมชนอยู่ตามแนว
จุดตัดของถนนทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  ๒๐๑  สีคิ้ว -เชียงคาน  กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕         
บ้านหมี่-นครราชสีมา  ซึ่งเรียกว่าสี่แยกบ้านหนองบัวโคก  ในปัจจุบัน 
 

  ชุมชนที่ ๒ ขุนศรีปทุมทองพัฒนา  เดิมเป็นบ้านหนองบัวโคก  หมู่ ๙  ต่อมาเมื่อปี  พ.ศ.๒๕๒๘  
ได้แยกหมู่บ้านออกเป็นหมู่บ้านหนองตะครอง  อยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  และได้มีการจัดตั้งเป็นชุมชน
ย่อย  เรียกว่าชุมชนที่ ๒  ขุนศรีปทุมทองพัฒนา  โดยประกาศของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ลงวันที่  ๑๔  
กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘  ที่ตั้งของชุมชนอยู่ตามแนวจุดตัดของถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๑  (สีคิ้ว-เชียง
คาน)  กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๕  (บ้านหมี่-นครราชสีมา)  ซึ่งเรียกว่าสี่แยกบ้านหนองบัวโคกในปัจจุบัน 
 
  ๙.3.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร 

  ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลประกอบอาชีพเกษตรกรรม  และพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่นอก
เขตพ้ืนที่เทศบาล                                      
  ๙.3.๓ ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 

 เขตพ้ืนที่เทศบาลไม่มีแหล่งน้ำการเกษตร 

  ๙.3.๔ ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน  น้ำใช้  (หรือน้ำเพื่ออุปโภค  บริโภค)  
  -สระบัว  พ้ืนที่  17  ไร่  (เป็นพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างเทศบาลตำบลหนองบัวโคกและองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านแปรง  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  ราษฎรอาศัยน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค) 

 -สระโคก (เป็นพ้ืนที่คาบเกี่ยวระหว่างเทศบาลตำบลหนองบัวโคกและองค์การ 
บริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก)  
 
 

************ 
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

******* 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   

  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายว่า
ด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบใน
การจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่ างยุทธศาสตร์ชาติ ในการ
ติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วน
ดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพื ่อให้เป ็นไปตามที ่กำหนดในพระราชบัญญัต ิการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอันประกอบด้วย 
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั ่นคง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำ
ร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ
ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภ ายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

 

 

 

สถานการณ์ฯ.. 
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สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ 

๑. บทนำ 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็น
ต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศใน
กลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้
ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน  และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความ
หลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่สำคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลา
เกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกจิ
โลกที่ยังไม่ฟื้นตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ำ ขาดการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 

ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทาย
สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื ่อง
คุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ประเทศไทยยังคงมี
ปัญหาความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนา
ประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาว
ในการฟื้นฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน  
ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่ าง
รวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของ
ประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความขัดแย้ง
ทางความคิดและอุดมการณ์ที ่ม ีรากฐานมาจากความเหลื ่อมล้ำ  ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื ่อมั ่นใน
กระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลัก
เป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงาน
และวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาประเทศ
ในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการ
เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทาง
สังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การ
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้ม... 
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๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 

แม้ว่าประเทศไทยจะมีตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาค
และเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ทำให้ปัญหาด้านเขตแดนกับ
ประเทศเพื่อนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความสำคัญ
กับปัญหาด้านความมั่นคงอื่นๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็น
ท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึง
การสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและ
ความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอำนาจ ที่อาจ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอำนาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และ
บรรษัทขา้มชาติ จะมีบทบาทมากข้ึนในการกำหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งใน
ด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่นำไปสู่ความเชื่อมโยงในทุก
ระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้า
มนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที ่ได้ร ับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะ
เป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยทำให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น  
แนวโน้มสำคัญที่จำเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด  อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความ
หลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้า
และบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี  ๒๕๗๔   
จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทย
จะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพิ่มข้ึน ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน 

ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการ
บริการของประเทศจะเป็นความท้าทายสำคัญในระยะต่อไป 

   ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทำให้เกิดความต้องการ
แรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนจำนวนแรงงานไทยที่ลดลง  ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความ
สะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ
ในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทำงานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น  

ทั้งนี้… 
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ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดี 
ขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านขณะที่ประชากร
ไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า  อาจทำให้การ
แย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ ้น ซึ ่งจะยิ ่งทำให้เกิดความเสี ่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย           
   นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมาก
ขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและ
น้ำ ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถใน
การรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี  ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมี
ความแตกต่างกัน ทำให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
บูรณาการจะได้รับความสำคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น  พลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญเพิ่มมาก
ขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลง
ระหว่างประเทศต่างๆ ที่สำคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการนำไป
ปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 

   แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วน
ของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความ
เสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี 

เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้า
และบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด 

และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความสำคัญมากขึ้น อาจนำไปสู่ปัญหา
ความเหลื่อมล้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบ
ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
แบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้
สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ  โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มี
สมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบ
อัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ำ  ก่อให้เกิดความเสี ่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะทำให้
เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่
อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของ
ประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

จากปัจจัยและแนวโน้ม… 
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จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ  

ข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนา
ประเทศจึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือใน
ลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการดำเนินงานอย่างบูรณาการ 
เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเก่ียวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจำเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มี
ความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถดำเนิน
ชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และ
มาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัย
ส่งเสริมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้อง
กันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการ
ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทัน
โลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจ
ในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ 
และนำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 

   นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงาน
และอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดำเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยาย
ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อกำหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบ
ภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และ
สามารถใช้จุดแข็งในเรื่องตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น  

รวมทั้งให้ความสำคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อกระชับและ
สร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความ
มั่นคงของประเทศ โดยจำเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมอืง
เพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง  มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็น
ศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ 
จำเป็นต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจาก
ปัจจุบันมากข้ึน 

   ดังนั้น ภายใต้เงื ่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวางแผนการ
พัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน
เพื่อให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้
ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์
หลักในด้านต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็ง
และจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็น 

เป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ... 
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เป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่น ๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับ
ยุทธศาสตร์ ภารกิจและพื้นที่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน  

 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 

และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมี
เกียรติและศักดิ์ศร ี

ความมั ่นคง หมายถึง การมีความมั ่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี ่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ 

มีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงใน
เอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็น
กลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความ
สามัคค ีสามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคง
ในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั ่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต  มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร 
พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความมั่งค่ัง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั ่งยืนจนเข้าสู ่กลุ ่มประเทศรายได้สูง  ความเหลื ่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู ่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง  
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้
สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต
เพื ่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที ่เปลี ่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมีบทบาทที ่สำคัญในเวทีโลก  และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงใน
ภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้
ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้  ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน 

ทุนที่เป็นเครื่องมือเคร่ืองจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความย่ังยืน… 
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ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกนิ
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากข้ึนและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ
ดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมติิ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม สร้างการเตบิโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อ
ประชาชนและประโยชนส์่วนรวม โดยการประเมินผลการพฒันาตามยุทธศาสตรช์าติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได ้
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 

๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความย่ังยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจดัการและการเข้าถึงการให้บรกิารของภาครัฐ 
 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาต ิ
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ

ความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(๔) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาฯ... 
 
 
 



                    19 
๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที ่เอื ้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ 
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 

๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิต ิ
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลย ี
(๓) การเสริมสร้างพลงัทางสังคม 
(๔) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพฒันา การพึ่งตนเอง

และการจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสงัคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสงัคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสงัคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมอิากาศ 
(๔) พัฒนาพืน้ที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น

ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความมัน่คงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที ่ย ึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ตอบสนองความต้องการ และ

ให้บรกิารอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุก

ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำ นึกมี

ความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทตา่ง ๆ และมเีท่าที่จำเปน็ 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย

เสมอภาค 
 
 

๑.๒  ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ... 
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 ๑.๒  ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) จะสิ้นสุดลงในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ และการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  
๑๓  อยู่ระหว่างการร่วมสร้างแผนฯ  โดยมุ่งพัฒนา  4  ด้าน  ได้แก่   

๑.  ด้านเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy)   
๒. ด้านสังคมแห่งโอกาส และความเสมอภาค High Opportunity Society   
๓.  ชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living)   
๔. ด้านปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand's 

Transformation)    
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เมื่อแผนพัฒนา... 

 

เมื่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ... 
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เมื่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประกาศใช้     
จึงจะดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ต่อไป   

 

๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจงัหวัด 

      ➔  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เนื ่องด้วย  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) จะสิ ้นสุดลงใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยการจัดทำแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) อยู่ระหว่าง
การจัดทำของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  ดังนี้   

๑.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี  หนองคาย  เลย 
หนองบัวลำภู  บึงกาฬ)   

๒.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)   
๓.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ขอนแก่น  กาฬสินธุ์ มหาสารคาม 

ร้อยเอ็ด)   
๔.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  

สุรินทร์)   
๕.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี  ยโสธร   

ศรีสะเกษ  อำนาจเจริญ)   
  เมื ่อแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. ๒๕66 – 2570) ยังไม่ประกาศใช้ องค์การ
บริหารส่วนตำบลวังโพธิ์  จึงต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) และเมื่อแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ.  ๒๕66 – 
2570) ประกาศใช้  จึงจะดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาภาคฯ ต่อไป   
  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)   

๑.  ยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
อย่างยั่งยืน  

๒.  ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำทางสังคม  

๓.  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๔.  ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
๕.  ยุทธศาสตร์ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื ่อมโยงพื้นที่

เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ใหม่ๆ ของภาค  

๖.  ยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ  เพื่อน
บ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  
 

➔  แผนพัฒนา... 
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 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา 
ชัยภูมิ  บุรีรัมย ์ สุรินทร์) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐)  

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
จะสิ้นสุดลงในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
1 (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  อยู่ระหว่างขั้นตอนรับฟงัความคิดเห็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดตอนล่าง 1  (พ.ศ. 2566 
– 2570)  และการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด  (พ.ศ. 2566 – 2570)  

 เมื่อแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1  (พ.ศ. ๒๕66 – 

2570) ยังไม่ประกาศใช้   องค์การบริหารส่วนตำบลวังโพธิ์  จงึต้องจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) และ
เมื่อแผนพัฒนาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1 (พ.ศ. ๒๕66 – 2570) ประกาศใช้  จึงจะดำเนนิการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ต่อไป   

แผนพฒันากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕)   

ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position) 

1) เป็นแหล่งผลิตสนิค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2) เป็นแหล่งผลิตผลติภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม 

เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มีชื่อเสียง 
4) เป็นประตสูู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 
 

เป้าหมายการพัฒนา 
ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม และสังคม

เป็นสุข 
 

   ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ 

ประเด็นที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปร
รูป 

ประเด็นที่ 2  การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 

ประเด็นที่ 3  ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

 

1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ... 
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1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2566-2570  

วิสัยทัศน์  
“เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม แหล่งผลิต 

อาหาร พลังงานทดแทนสำคัญ และเป็นสังคมที่มีคุณภาพ”  
พันธกิจ  
1. ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  
3. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตรและปศุสัตว์  
4. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว  
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณคา่  
6. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของ 

จังหวัด  
7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
8. บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค์หลกั  
1. เด็ก เยาวชน และประชาชนของจังหวัดชัยภูมิได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ  
2. ศาสนา ศลิปวฒันธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า  
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดคีรอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง  
4. เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น  
5. การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้น  
6. เป็นแหล่งสร้างพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
7. ประชาชนมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า  
8. มีระบบโลจิสติกส์ที่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงประเทศสู่  

ประชาคมอาเซียน  
9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟืน้ฟู  
10. มีการบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
1. เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และ  

พัฒนาการกีฬาไปสู่ระดับอาชีพ  
2. ศาสนา ศลิปวฒันธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า มาตรการ และ

แนวทาง มาตรการที่ 1.1 สร้างเสริมความเป็นเลิศทางการศึกษาที่เทียบเคียงระดบัประเทศ 
แนวทาง  
1.1.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษามีขีดความสามารถสูงในทุกดา้น เปิดโอกาสให้ครูและ บุคลากร 

ทางการศึกษาที่มีความโดดเด่นและเป็นเลิศเข้ามาร่วมดำเนนิการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าประสงค์  
1.1.2 ส่งเสริมการศึกษาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบความเปน็เลิศให้กับสถานศึกษาในจังหวัด ชัยภมูิ  
1.1.3 สนับสนนุการแข่งขันทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ  

1.1.4 จัดสรรทุนการศึกษาฯ... 
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1.1.4 จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่มีความสามารถสูงได้มีโอกาส ศึกษาตอ่ 

และกลับมาร่วมพัฒนาจงัหวัดชยัภูมิ  
1.1.5 สนับสนนุสถานศึกษาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ในเชิงนวัตกรรมทุกสาขาวชิาชีพที่เก่ียวข้อง กับ 

การศึกษาของชนบท พร้อมตั้งกองทุนการศึกษาเด็กและเยาวชน  
มาตรการที่ 1.2 สร้างแรงจูงใจให้ครูดี ครูเก่ง มาร่วมจัดการเรียนการสอนที่จังหวัดชัยภูมิ  

มากขึ้นและส่งเสริมขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน  
แนวทาง  
1.2.1 สนับสนนุการจัดสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มข้ึนเพื่อสร้าง  

แรงจูงใจให้บุคลากรที่มีความโดดเด่นให้มาปฏิบัติงานด้านการศึกษาที่จังหวัดชยัภูมิ  
1.2.2 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้สามารถพัฒนาตนเองด้านการศึกษา  
1.2.3 สนับสนนุให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เปิดโลกทัศน์อาเซียนเพื่อนำมา ถ่ายทอด 

ให้แก่เยาวชนจังหวัดชัยภูมิ  
มาตรการที่ 1.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) ในการเชื่อมโยงการ 

จัดการ ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และทุก ๆ ด้านของประชาชนในจังหวัด  
แนวทาง  
1.3.1 พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศให้สามารถรองรับการ 

จัดการ การเรียนรู้ในทุกพื้นทีไ่ดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ โดยสามารถเชื่อมโยงครูที่มีศักยภาพในการสอนสู่ผู้เรียนและ 
ผู้ปกครองอย่างเป็นระบบผ่านโครงการ Asean School On-line โดยจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้การ 
เปลี่ยนแปลงทางสงัคมเพื่อก้าวสู่อาเซียนและมโีอกาสเข้าถึงทุกช่วงชัน้เรียน  

1.3.2 ส่งเสริมการนำอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบ WIFI มาใชส้นับสนุนการ  
ปฏิบัติงานในหน่วยงานและสถานศึกษา  

1.3.3 จัดหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสถานศึกษา เพือ่สนับสนุนการใช้  
เทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนที่มีขีดความสามารถแตกต่างกัน  

1.3.4 พัฒนาครูและผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียน  
การสอน  

1.3.5 สนับสนนุให้เกิดความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพรอ้มทั้งด้านเครื่องมือ  
และบุคลากรรองรับการผลิตสื่อการศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในระบบห้องเรียนและการเรียนรู้ตาม อัธยาศัย
ของจังหวัดชัยภูมิ  

1.3.6 พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน โดยการนำระบบเทคโนโลยีและ  
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้  

1.3.7 ส่งเสริมและสนับสนนุนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากเมืองต้นแบบ มาประยุกต์ใช้ใน  
จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งจะยกระดับ เพิม่ประสิทธิภาพ เปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการหน่วยงาน โดยเฉพาะด้าน การศึกษา 
คุณภาพชีวิต และในทุก ๆ ดา้น ของประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ  

มาตรการที่ 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการ  
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

แนวทาง  
1.4.1 ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนโดยให้เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ 
1.4.2 ส่งเสริมและสนับสนนุให้สถานศึกษานำความรู้และภูมปิญัญาท้องถิ่น มาสร้างองค์  

ความรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชัน้เรียน  
 

1.4.3 สร้างเวทีวิชาการ… 
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1.4.3 สร้างเวทีวิชาการเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถและการแข่งขันให้กับนักเรียนและ  

เยาวชนในพื้นทีทุ่กระดับ  
1.4.4 ส่งเสริมให้นักเรียนผลิตและสร้างผลงานจากการเรียน พัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการ การเรีย 

การสอนในชัน้เรียนกับปฏบิัติจรงิ เพื่อให้นักเรียนผลิตและสร้างผลงานจากการเรียน  
1.4.5 จัดให้มีพื้นที่ภายในสถานศึกษาที่เนน้การใช้ภาษาตา่งประเทศ และการเรียนรู้ วัฒนธรรม  
1.4.6 พัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกบัหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง  

มาตรการที ่
1.3.8 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในการ อนุรักษ์ 

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แนวทาง  
1.5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการยกระดับศิลปวฒันธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของ  

“วิถีชุมชนชาวชัยภูมิ” โดยบูรณาการกับการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม  
1.5.2 การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการนำศิลปวัฒนธรรมของชาวชัยภูมิมาบูรณาการ  
1.5.3 ส่งเสริมผู้นำชุมชนในการเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมทำนบุำรุงศิลปวฒันธรรม ใน  

วาระและโอกาสตา่ง ๆ อย่างต่อเนื่อง  
1.5.4 สร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ทันสมัยและสอดคล้องกบั วิถ ี

การเรียนรู้ของประชาชน มาตรการที่  
1.6 ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝีมือในท้องถิ่น  
แนวทาง  
1.6.1 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดบัอาชีวศึกษาในพืน้ที่จงัหวัด  

ชัยภูมิให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  
1.6.2 พัฒนาแรงงานฝีมือให้มีคุณภาพ มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการแข่งขันใน  

ตลาดแรงงานในระดับประเทศและต่างประเทศ  
1.6.3 พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อผลิตชา่งฝีมือแรงงานมือ โดยใชน้วัตกรรมที่เข้าถึงระบบ  

เครื่องจักรกลสมัยใหม่ มาตรการที่  
1.7 ส่งเสริมกิจกรรมที่ทำนุบำรุงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข  
แนวทาง  
1.7.1 เสริมสร้างความสามัคคปีรองดองเพื่อความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา  

พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  1.7.2 ส่งเสริมและจัดกิจกรรมที่ทำนบุำรุงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ระบอบ 

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
1. ปัญหาการเจ็บปว่ยด้วยโรคพืน้ฐานทั่วไปของประชาชนในจังหวดัลดลง  
2. รายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น  
3. ปัญหาด้านยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง  
 
 

มาตรการ และแนวทาง...  
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มาตรการ และแนวทาง  
มาตรการที่ 2.1 ส่งเสริมการแก้ปัญหาสำคัญด้านสาธารณสขุพื้นฐานของจังหวัดชัยภูมิ  
แนวทาง  
2.1.1 สนับสนนุให้มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค รวมทั้งการดูแลรักษาสุขภาพของ คน 

ในชุมชนและท้องถิ่น  
2.1.2 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น รวมถึง 

สร้างกองทุนส่งเสริมสนบัสนุนการทำงานในพื้นทีชุ่มชน ของ อสม. ครอบคลุมทุกพื้นที่  
2.1.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุขแก่ชุมชนให้มี  

ประสิทธิภาพ  
2.1.4 ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น  
2.1.5 ส่งเสริมสุขภาพและยกระดับการให้บริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนสรา้งกลไกเพื่อ  

จัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพในระดบัจังหวัด  
มาตรการที่ 2.2 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
แนวทาง  
2.2.1 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนทีม่ีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดโดยใช้  

แนวคิด “การตลาดนำการผลิต” 
 2.2.2 สร้างภาพลักษณ์และแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชยัภูมิเช่น ข้าวหอมดง ผ้าจาก ใย 

สับปะรด บรรจุภัณฑ์หมาก ผา้ไหม สับปะรด มะม่วง มะขามหวาน หม่ำ เปน็ต้น ให้เป็นผลิตภณัฑ์ของ ฝากที่โดด
เด่นของจังหวัดชัยภูมิ  
   2.2.3 สนับสนนุชุมชนในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าและมีมูลค่าเพิ่ม โดยพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ของชุมชนหรือต่อยอดจากผลิตภัณฑช์ุมชนเดิมให้ดีขึ้น ทั้งนี้เนน้การสร้างความแตกต่างความ แปลก
ใหม่และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค พัฒนาบรรจุภัณฑใ์ห้มีความน่าสนใจ  

2.2.4 สนับสนนุการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑช์มุชน การสรา้งเอกลักษณ์ใน  
การผลิตสนิค้าของชุมชนและทอ้งถิ่น เพิ่มการประชาสัมพันธ์สนิค้าให้มีความนา่สนใจมากยิ่งขึน้  

2.2.5 สนับสนนุให้ชุมชน วิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมปิัญญาท้องถิน่ผนวกกับการ นำ 
องค์ความรู้สมัยใหม่มาใช้ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑช์ุมชน  

2.2.6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑช์ุมชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเนน้การ ลด 
ต้นทุนการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สนิค้าดา้นการเกษตรของจังหวัดโดยใช้วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี  

2.2.7 สร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในเชงิการสร้างสรรค์  
2.2.8 พัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทุกระดบัตั้งแต่ผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ  

แปร รูป และผู้จำหนา่ย  
2.2.9 ส่งเสริมการเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑช์ุมชนแหล่งใหม่ ๆ โดยเน้นการ เชื่อมโยง 

กับการท่องเที่ยวของจังหวัด  
2.2.10 เสริมสร้างวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ใน ระดบัประเทศ 
2.2.11 เชื่อมโยงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อเป็นแหล่งทนุในการพัฒนาอาชีพของชุมชน  
 
 

มาตรการที่ 2.3… 
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มาตรการที่ 2.3 สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีเอกภาพ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา อาชญากรรม 

และยาเสพติดในพื้นที่  
แนวทาง  
2.3.1 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2.3.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อนัดีระหว่างครอบครัวของประชาชนใน ชุมชน 
2.3.3 ปรับปรุงและสรา้งสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สิง่อำนวยความสะดวกที่เหมาะสม สำหรับ 

การอยู่อาศัยในชุมชนให้มีคุณภาพ  
2.3.4 สร้างความตระหนักในความสำคัญกบัผู้สงูอายุในครอบครัวเพื่อเป็นจุดเร่ิมต้นของ  

ความสัมพันธ์อันเป็นรากฐานของความอบอุ่นของครอบครัว  
2.3.5 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและผู้นำชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน  
 2.3.6 ส่งเสริมการสร้างสื่อที่เน้นการสรา้งสรรค์สังคมและท้องถิ่นในการสร้างค่านยิมที่  

ถูกต้องในท้องถิ่น  
2.3.7 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจากภาคประชาชนในการปอ้งกันและแก้ไขปัญหายา เสพ 

ติดให้เข้มแข็ง  
2.3.8 จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผูป้กครองในการดูแลเด็กและ  

เยาวชนเพื่อป้องกันไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และการมีส่วนรว่มเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพตดิในท้องถิ่น  
2.3.9 จัดทำสื่อและจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธส์ร้างจิตสำนึกให้แก่ ประชาชนใน 

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
2.3.10 จัดกิจกรรมหรือจัดอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
2.3.11 จัดกิจกรรมในการบำบดั รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ติดตาม ดูแลผู้เสพยาเสพติด ผู้ติดยา  

เสพติด รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัด รักษา ฟื้นฟู ผู้เสพยาเสพติด ผู้ตดิยาเสพติด  
2.3.12 จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาของจงัหวัดให้เพียงพอ โดยเฉพาะ สิ่ง 

อำนวยความสะดวก เชน่ สนามกีฬา วัสดุอุปกรณ์ที่ทนัสมัย เพือ่การออกกำลังกายของคนในชมุชนและ ท้องถิ่น เพิ่ม
กีฬาที่สามารถทำรวมกันได้ เชน่ การจัดกิจกรรมแข่งขัน E-Sport ในกลุ่มของเยาวชนที่มี ความสนใจและบุลคลทั่วไป  

2.3.13 พัฒนาและจัดให้มีผูฝ้ึกสอนและอาสาสมัครการกีฬาทีม่ีความรู้ประจำศนูย์และ สนาม 
กีฬาอย่างเหมาะสม  

มาตรการที่ 2.4 ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมสิทธสิตรีให้มีความเสมอภาค  
แนวทาง  
2.4.1 จัดตั้งกองทุนเพื่อดูแลเด็ก เยาวชน คนชรา และคนพิการที่ถูกทอดทิ้ง ขัดสนโอกาส ที่จะ 

เข้าถึงทรัพยากรในด้านต่าง ๆ ให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา และการไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ จากขบวน
การค้ามนุษย์ และความเหลื่อมล้ำทางสังคม  

2.4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกองทุนในการส่งเสริมอาชีพและสง่เสริมสิทธิสตรี สนับสนุน การ 
สร้างงานและนวัตกรรมใหม่ ๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ภาคประชาสังคมได้คิดคน้  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตรและปศุสัตว์  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
1.  สินค้าการเกษตรหลักมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น  
2.  สินค้าการเกษตรที่เปน็ความหวงัในอนาคตมีผลผลิตต่อไร่สูงขึน้  
3.  รายได้ภาคเกษตรต่อครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มมากข้ึน  
4.    เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร/ปศุสัตว ์
 

4. สินค้าแปรรูปทางการเกษตร... 
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5. สินค้าแปรรูปทางการเกษตร/ปศุสัตว์ มีมลูค่าเพิ่มข้ึน  
6. ส่งเสริมสินค้าการเกษตรที่ปลอดสารพิษ มีคุณภาพปลอดภยั  
มาตรการ และแนวทาง  
มาตรการที่ 3.1 ส่งเสริมการถา่ยทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในพืชหลกั ได้แก่ ข้าว  

อ้อย และ มันสำปะหลัง มะพร้าว หมาก มะม่วง  
แนวทาง  
3.1.1 ส่งเสริมการนำผลงานวิจยัและใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงและเพิ่ม ประสิทธิภาพ 

ผลผลติต่อไร่ของพืชหลักของจังหวัดชัยภูมิได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลงั มะพร้าว หมาก และมะม่วง  
3.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิตเพื่อการเพิ่มผลผลิต  
3.1.3 เร่งรัดการปรับความเชื่อและทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับวิถีการเกษตรดั้งเดิม เพื่อให้เกิด 

การยอมรับในวิธีการทางการเกษตรแบบใหม่ที่ไดผ้ลมากข้ึน  
3.1.4 สรรหาและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐในกลุ่มเจ้าหน้าที่ดา้นส่งเสริม  

การเกษตร เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มาตรการที่ 3.2 ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่เป็นความหวังในอนาคต ได้แก่ พริก  

ยางพารา โค เนื้อโคราชวากิว และไก่บ้านโคราช  
แนวทาง  
3.2.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ โคเนื้อโคราชวากิว และ 

ไก ่บ้านโคราช ในชุมชนและพืน้ที่ที่มีศักยภาพ โดยดำเนนิการในรูปแบบสหกรณ์  
4.2.2 ประสานให้เกิดความเชื่อมโยงกบัโรงชำแหละโคเนื้อโคราชวากิว ที่มีอยู่ในพื้นที่กลุ่ม  

จังหวัดนครชัยบุรนิทร์  
3.2.3 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะกลุม่เจ้าหน้าทีป่ศุสัตว์เจ้าหนา้ที่  

ส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้การแนะนำเกษตรกรได้อย่างมีประสทิธิภาพ  
3.2.4 กำหนดพื้นที่ส่งเสริมการปลูกยางพาราให้เหมาะสมและเอ้ือต่อการบริหารจัดการ เพื่อการ 

เพิ่มมูลค่า  
3.2.5 ส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดา้นการผลิตพืชมาสง่เสริมการผลิตลด ต้นทนุ 

การผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้กับพืชอนาคตของจังหวัดชัยภูมิไดแ้ก่ พริก และยางพารา  
 มาตรการที่ 3.3 สร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย  
 แนวทาง  
3.3.1 สนับสนนุการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (อาหารปลอดภัย) ที่ตรงกับความ  

ต้องการของตลาด โดยเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบนัการศึกษาในรูปแบบโครงการ Northeastern 
Food Valley ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

3.3.2 สร้างช่องทางการตลาดที่เชื่อมโยงไปสู่ผูป้ระกอบการดา้นการส่งออกอาหาร ปลอดภัย  
3.3.3 ส่งเสริมการตรวจสอบคุณภาพอาหารปลอดภัยให้ได้ในระดับมาตรฐาน อยา่งสมำ่เสมอ  
3.3.4 ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกให้ตลาดเกิดการยอมรับในคุณภาพอาหารปลอดภัย ของ 

จังหวัดชัยภูมิ  
3.3.5 สร้างตลาดกลางพชืผลทางการเกษตร ให้คลอบคลุมทุกพื้นที่  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
1. นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสูจ่ังหวัดชัยภูมิมากข้ึน  
2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น  
3. ยกระดับการบริการเพื่อรองรับผู้สูงอายุ และผูพ้ิการ  

มาตรการ และแนวทาง…  
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มาตรการ และแนวทาง  
มาตรการที่ 4.1 ส่งเสริมและเร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยวจังหวัด ชัยภูมิ 

ให้เป็นรูปธรรม  
แนวทาง  
4.1.1 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพนัธใ์ห้มีประสิทธิภาพ และ  

แข่งขันได้ ในระดบัประเทศ และระดับประชาคมอาเซียนมากข้ึน  
4.1.2 สร้างกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบก้าวกระโด เช่น การประชาสัมพนัธ์ อัตลักษณ์ที่ 

โดดเด่นของจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งสนบัสนุนการประชาสัมพนัธผ์่านสื่อระดับชาติและนานาชาติ  
4.1.3 สร้างเวทีเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของท้องถิน่ให้บ่อยครั้งโดยความ ร่วมมือของ 

ทุกภาคส่วนทัง้ภาครัฐ และเอกชน เชน่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ใน 9 เทศกาลสำคัญของ
จังหวัดชัยภูมิเป็นตน้ 

 4.1.4 สนับสนนุการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ันสมยั มาเป็นเครื่องมือในการ  
ประชาสัมพนัธ์และการบริหารจดัการการท่องเที่ยว  

มาตรการที่ 4.2 ปรับปรุงแหลง่ท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ใหไ้ด้ มาตรฐาน  
มีความปลอดภัย และมีภูมิทัศน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์  

แนวทาง  
4.2.1 สนับสนนุปัจจัยพื้นฐานสำคัญในแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ผู้ประกอบการ เข้ามา 

ลงทุนดา้นการท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความ เหมาะสม
รองรับนักท่องเที่ยว เป็นตน้  

4.2.2 สร้างกลยุทธ์ในการบริการด้านที่พักอาศัยในพื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดให้เอ้ือต่อ ความ 
ต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งให้ความสำคัญกับการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยแก่ นักท่องเที่ยวในทุกพื้นที่  

4.2.3 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และส่วน ราชการใน 
การอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมภายในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสมบูรณ์  

4.2.4 ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในพืน้ที่ในการปรับปรุง  
เส้นทางและพฒันาภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพืน้ที่ให้สวยงามและโดดเด่น เพื่อ เพิ่ม
จุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่ง  

4.2.5 จัดทำแผนปรบัปรุงภูมิทศัน์ตามเส้นทางเข้าสู่แหล่งนำ้ใหญ่ที่กำลังจะพัฒนาขึน้ เพื่อให้เป็น 
ถนนสายท่องเที่ยวทีส่วยงาม พร้อมมีจุดแวะพักและจุดจำหนา่ยผลิตภัณฑช์ุมชนและของที่ระลึก แก่นักท่องเที่ยว  

4.2.6 เร่งรัดการพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวแหล่งใหม่ เช่น พิพิธภัณฑ์สัตวน์้ำบึงละหาน บึงซึกวึก ป่า 
ปรงพันปีฯลฯ โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ อาทิพิพิธภัณฑ์สัตว์ดกึดำบรรพ์และโลกล้านปี อุทยานผักพื้นบ้าน ศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สวนเฉลิมพระเกียรติเป็นต้น  

4.2.7 บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและ หน่วยงานที่ 
ดูแลป่าไม้ในจังหวัดชัยภูมิในการวางแผนการท่องเที่ยวในวาระต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  

4.2.8 ปรับปรุงพื้นทีส่วนสาธารณะขนาดใหญ่เพื่อให้บริการประชาชนในการออกมา สันทนาการ  
ออกกำลังกาย และสถานที่ท่องเที่ยว  
 
 
 
 

มาตรการที่ 4.3 ปรับปรุงและพัฒนาชัยภูมิให้น่าอยู่... 
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 มาตรการที่ 4.3 ปรับปรุงและพัฒนาชัยภูมิให้น่าอยู่ เกิดอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และยังคง ความ 

เป็นแหล่งภูมิปัญญาดั้งเดิมเพือ่ดึงดูดนักท่องเที่ยว  
แนวทาง  
4.3.1 ปรับปรุงและก่อสร้างสถานทีส่ำคัญทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่ซึ่งบ่งบอกถึงถิ่น  

กำเนิด รากฐาน และสื่อความหมายถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิให้มีความโดดเด่น ยิง่ขึ้น  
4.3.2 พัฒนาจังหวัดชยัภูมิให้โดดเด่นเป็นอัตลักษณท์ี่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เป็น รูปธรรม  
4.3.3 จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะของสถานที่จำหนา่ยสนิค้าพื้นเมือง สนิค้าทาง วฒันธรรม  

และสินคา้อ่ืน ๆ ทีโ่ดดเด่นของจงัหวัด ในรูปแบบที่เป็นถนนคนเดินของจังหวัดชัยภูมิที่มีอัตลักษณ์ เฉพาะ  
4.3.4 พัฒนามาตรฐานการบริการนักท่องเที่ยวสู่ระดบัสากล มีอาสาสมัครท่องเที่ยวที่ ให้บรกิาร 

ข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ บุคลากร ทั้งของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และบุคคลในพื้นที่ มีความรู้ความสามารถ  

มาตรการที่ 4.4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเคารพ และ 
ศรัทธาต่อเจ้าพ่อพระยาแล  

แนวทาง  
4.4.1 เสริมสร้างการเชื่อมโยงและสร้างสื่อแสดงถึงเรื่องราวในเอกลักษณ์อันโดดเด่น ของ จังหวัด 

ชัยภูมิในแต่ละพื้นที่และเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์และปรากฏแก่สายตาของประชาชนในประเทศและ ประชาคมโลก  
4.4.2 ส่งเสริมการนำวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ดีงาม ของ 

ท้องถิ่นมาพัฒนาและเสริมสร้างความโดดเด่นในเชิงประจักษ์เพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม และการ
ท่องเที่ยวในเชิงจิตใจ โดยจัดทำเส้นทางประวัติศาสตร์เจ้าพ่อพระยาแล เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มี โอกาสสัมผสักับ
สถานที่จริงตามประวัติศาสตร์ของเจ้าพ่อพระยาแล  

4.4.3 ส่งเสริมให้มีหมู่บ้านวิถีชวีิต “ชัยภูมิโบราณ” ที่คงเอกลักษณ์และบรรยากาศของ ชาว 
ชัยภูมิ ในอดีตที่นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมและสัมผัสได้  

4.4.4 ส่งเสริมความโดดเด่นในเร่ืองราวตามรอยวิถีเส้นทางเจ้าพ่อพระยาแล เน้นการ นำเสนอใน 
เชิงประจักษ์และสามารถสัมผสัได้ในเชิงจิตใจ  

มาตรการที่ 4.5 พัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้เป็นแหล่งปลูกไม้ดอก ไม้ประดบัสำคัญของ ประเทศ  
แนวทาง  
4.5.1 ศึกษาศักยภาพด้านการผลิตไม้ดอกไมป้ระดับของจังหวัดชัยภูมิที่เหมาะสมกบั สภาพภมูิ 

ประเทศ และภูมิอากาศในแตล่ะพื้นที่  
4.5.2 ส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเปน็อาชพีเสริมของจังหวัดชัยภูมิสู่ตลาดไม้ดอกไม้  

ประดับระดบัประเทศ  
4.5.3 ส่งเสริมการสร้างตลาดกลางไม้ดอกไม้ประดบั เพื่อสนบัสนุนการนำมาเสริมสร้างภูมิ ทัศน์ที ่

สวยงามให้กับจังหวัดและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดชยัภูมิรวมถึงเพื่อส่งออกจำหน่ายทั่ว ประเทศ  
4.5.4 ส่งเสริมการตลาดจังหวัดชัยภูมิให้เป็น “เมืองมนต์เสน่ห์ดอกไม้” ของประเทศ  
 
 
 
 

มาตรการที่ 4.6 ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากร… 
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มาตรการที่ 4.6 ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐและ  

ภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แนวทาง  
4.6.1 วิเคราะห์และปรับปรุงโครงสร้างอัตรากำลงัเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่  

รับผิดชอบดา้นการท่องเที่ยวให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจความรับผิดชอบ เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญใน การ
ผลักดันยุทธศาสตร์ดา้นการท่องเที่ยวในพื้นที่  

4.6.2 การพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ของ 
บุคลากรด้านการบริหารจัดการและการบริการการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ ทั้งบุคลากรของภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผูป้ระกอบการ และประชาชนในพื้นทีท่่องเที่ยว อย่างมีประสิทธิภาพและ ต่อเนื่อง  

4.6.3 ส่งเสริมความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว ทั้ง  
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ให้มีความ เข้มแข็ง และ
มีขีดความสามารถสูงขึ้น  

4.6.4 ส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรภาครัฐ องค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผูป้ระกอบการ ประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว  

4.6.5 จัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการดำเนนิงานของบคุลากรด้านการท่องเที่ยว ของ 
จังหวัดเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
1. ชุมชนพึ่งพาตนเองด้านพลังงานทดแทนของชุมชนได้มากข้ึน  
2. ท้องถิ่นมีรายได้จากการผลิตและจำหนา่ยพลงังานทดแทน  
3. ชุมชนให้ความตระหนักและร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีคุณค่า  
4. การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการเกษตร  
5. การนำขยะมาแปรสภาพเปน็พลังงาน  
6. การนำรถ EV มาใช้  
7. การนำเศษวัสดุจากการเกษตรมาปรสภาพเป็นพลังงาน  
8. การส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานเพื่อส่งโรงงานไฟฟ้าชุมชน  
มาตรการ และแนวทาง  
มาตรการที่ 5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนสร้างพลังงานเพื่อเศรษฐกิจชุมชน  
แนวทาง  
5.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือกใน ท้องถิ่น 

และชุมชน  
5.1.2 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าชุมชน “โรงไฟฟา้ชีวมวล” มาใช้ในชุมชนที่ มีความ 

พร้อม เพื่อการพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน และการสร้างมลูค่าเพิม่ด้านพลังงานในเชงิพาณชิย์  
5.1.3 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีการผลิตพลงังานจากแสงอาทติย์ไปใชป้ระโยชน์ในด้าน  

การเกษตร เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้าในการสนบัสนุนการทำงานของระบบการให้นำ้พืชแบบนำ้หยด เป็นตน้ 
   5.1.4 ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนด้านการจัดการพลังงานและร่วมมือกับสถาบันการ ศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ที่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนต่อเนือ่งจนถึงระดับปริญญาตรีเพื่อผลิต บุคลากรด้าน
พลังงาน มาสนบัสนุนการก้าวสูก่ารเป็นแหล่งพลังงานทดแทนทีใ่หญ่ที่สุดของประเทศ  
 

มาตรการที่ 5.2… 
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มาตรการที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการพืชพลังงานอย่างครบวงจร  
แนวทาง  
5.2.1 วางแผนและกำหนดพื้นที่สำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานอยา่งชัดเจน  
5.2.2 สร้างระบบเชื่อมโยงการนำผลผลติจากพชืพลังงานจากภาคการผลิตดา้นเกษตรไปสู่ ภาค 

การผลิตด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน  
5.2.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชพลังงานทดแทนเพื่อให้สามารถวางแผนการ  

พัฒนาการผลิตพืชพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร 
 5.2.4 ส่งเสริมและให้ความรู้กับชุมชนเก่ียวกับการนำผลผลิตจากพืชมาใช้เป็นพลังงาน ทดแทน 

เพื่อลดต้นทุนคา่ใช้จ่ายในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน  
มาตรการที่ 5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการผลิตพลังงาน  

ทดแทน  
แนวทาง  
5.3.1 ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แหล่งทุน ภาครัฐและภาคเอกชน ใน 

การผลิตพลงังานทดแทน เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลม พลงังานชวีมวล เป็นตน้  
5.3.2 สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ชุมชนเก่ียวกับกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องในการดำเนินการ ผลติ 

ไฟฟ้าของชุมชน เชน่ กฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กฎหมายดา้นการผลิตไฟฟา้จาก พลังงาน
ลม และกฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล เปน็ตน้  

มาตรการที่ 5.4 ส่งเสริมการสร้างความตระหนักในการใช้พลงังานอย่างมีคุณค่า  
แนวทาง  
5.4.1 รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของพลังงานในการ พฒันา 

ท้องถิ่น และการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สงูสุด  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็น  

ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
1. มีมูลค่าการค้าสูงในเขตการพัฒนาพิเศษของจังหวัดชัยภูมิ  
มาตรการ และแนวทาง มาตรการที่ 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการเป็น 

ศูนย์กลางทางการตลาด และโลจิสติกส์ในภูมิภาค  
แนวทาง  
6.1.1 พัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐานให้ได้มาตรฐาน  
6.1.2 สนับสนนุการสร้างตลาดศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนและกระจายสนิค้าระหว่าง ประเทศไทย 

กับประเทศในประชาคมอาเซียน  
6.1.3 เร่งรัดการสรรหาและพัฒนาบุคลากรด้านโลจสิติกส์ให้มีความสามารถสูงในการเข้า มา 

บริหารจัดการ   
6.1.4 จัดระบบบริหารจัดการดา้นโลจิสติกส์ และการค้าในเขตการพัฒนาพิเศษให้มี  

ประสิทธิภาพสูง  
6.1.5 จัดระดมเครื่องจักรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจงัหวัดชัยภูมิ ทุกประเภท เข้าไป   

ฟื้นฟูและซ่อมแซมถนนเส้นทางในความรับผิดชอบ พร้อมจัดสรรเคร่ืองจักรกลหนัก  
6.1.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับงานโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร  

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

มาตรการที่ 6.2... 
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มาตรการที่ 6.2 สนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบการขนส่งภายในท้องถิ่นให้  
เชื่อมต่อกับส่วนกลาง  

แนวทาง  
6.2.1 สนับสนนุการพัฒนาถนนภายในชุมชนให้เชื่อมโยงการคมนาคมส่วนกลางเพื่อการขน ถ่าย 

สินค้าเกษตรสู่ตลาดกระจายสนิค้าส่วนกลาง  
6.2.2 สนับสนนุงบประมาณเพือ่ซ่อมแซมเส้นทางในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อแก้ไขความ  

เดือดร้อนของประชาชน  
6.2.3 เร่งรัดการสำรวจและตรวจเส้นทาง ตลอดจนจัดลำดับความเสียหาย และแผนการ ซ่อม 

บำรุงรักษาเสน้ทางอย่างเปน็ระบบเพื่อประกอบการประเมนิการซ่อมแซม  
6.2.4 เตรียมความพร้อมด้านงบประมาณเพื่อให้เพียงพอในการซ่อมแซม โครงสร้าง พื้นฐานใน 

ท้องถิ่น  
6.2.5 ของบประมาณจากส่วนกลางเพื่อมาแก้ไขปัญหาระยะสัน้อย่างเร่งด่วน โดยให้ได้เม็ด เงนิ 

เพียงพอต่อความต้องการในท้องถิ่น  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและ 

ยั่งยืน  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
1. มีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มข้ึน  
2. ปริมาณน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น 
3. ปัญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง  
 มาตรการ และแนวทาง  
มาตรการที่ 7.1 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น  
แนวทาง  
7.1.1 กำหนดขอบเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ชัดเจนเพื่อสนบัสนุนการวางแผนในการอนุรักษ์ และ
ฟื้นฟู 7.1.2 ส่งเสริมให้ยุวชนในพื้นที่มสี่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ของชุมชนในรูปแบบของการ  

รวมกลุ่มเป็น “ยุวชนรุ่นใหม่รักและหวงแหนปา่”  
7.1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในชุมชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟแูละการดูแลทรัพยากรป่าไม้ อย่าง 

มีคุณภาพ ด้วยความสมดุลและยั่งยืน  
7.1.4 ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ อย่างมคีุณภาพและเกิดประโยชน์ สูงสดุ 
7.1.5 จัดกิจกรรมเพื่อการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับชุมชนตระหนักในความสำคัญของ ป่าไม้  

กับผลกระทบจากการทำลายปา่อย่างต่อเนื่อง  
7.1.6 สนับสนนุการปลูกป่าในชุมชนอยา่งต่อเนื่อง 7.1.7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็น 

ศูนย์กลางเชื่อมโยงการทำงานทกุภาคส่วน ส่วนภูมิภาค สว่นกลาง NGO ภาคประชาชน ประชาสังคม และชมรม
อนุรักษ์ต่างๆ โดยยึด ประชาชนเป็นศูนย์กลาง  

7.1.8 สร้างองค์ความรู้ หาแนวทางปฏบิัติร่วมกันที่ถูกต้องไม่ขดัต่อกฎหมาย (ภายใต้ ข้อยกเว้น)  
 
 
 
 
 

มาตรการที่ 7.2... 
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มาตรการที่ 7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นในการจดัให้มีแหล่ง  

น้ำขนาดใหญ่และแหลง่น้ำชุมชน เพ่ือเพ่ิมปริมาณและรองรับการใช้น้ำในภาคการเกษตร  
แนวทาง  
7.2.1 เสริมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพืน้ที่จงัหวัดชัยภมูิให้เห็นถึงความสำคัญและ  

ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างแหล่งนำ้ขนาดใหญ่ในพืน้ที่  
7.2.2 สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนเพื่อสะท้อนความต้องการที่ เปน็ 

เอกภาพของชาวชัยภูมิ ในความจำเป็นต้องมีการพฒันาแหล่งนำ้ขนาดใหญ่ของจังหวัด  
7.2.3 จัดหาและระดมทุนเพื่อใช้เป็นงบประมาณสนับสนนุการก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดใหญ่ และ 

แหล่งน้ำของชุมชนทัง้จากรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนภายในจังหวัด 
 7.2.4 ผลักดันโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งอ่างเก็บน้ำ” เพื่อให้แต่ละพื้นที่มีแหล่งนำ้สำรอง เพื่อ 

รองรับในช่วงฤดูที่มปีริมาณนำ้มากและไว้ใช้ในชว่งขาดแคลนนำ้  
7.2.5 วางแผนพัฒนาพืน้ที่แหล่งนำ้ขนาดใหญ่และเส้นทางเข้าถึงให้สวยงาม มีจุดเด่น มีจุดแวะ 

พักผ่อนระหว่างทาง เพื่อเอ้ือต่อการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนแห่งใหม่ของจังหวัดชัยภูมิ  
7.2.6 บริหารจัดการน้ำอย่างบรูณาการ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานตลอดจนจัดวางระบบ  

ชลประทานสำหรับภาคการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำสู่ภาคการเกษตร  
7.2.7 พัฒนาแหล่งนำ้เดิม แหล่งนำ้ธรรมชาติ และพฒันาแหล่งน้ำใหม่เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ 

กักเก็บน้ำ รวมทั้งพัฒนาแหล่งนำ้ใต้ดินตามความเหมาะสมของพื้นที่  
7.2.8 พัฒนาระบบส่งและกระจายนำ้เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 7.2.9 ผลักดันให้มีสภาลุ่มนำ้ 

และกลุ่มผู้ใชน้้ำภาคประชาชนเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการ จัดการทรัพยากรน้ำ  
มาตรการที่ 7.3 การนำเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจดัการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและ  

เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของทอ้งถิ่น / เพิ่มเติมแนวทางในการควบคุมเรื่องอากาศ (ไฟป่า , มลพิษ , ฝุ่น)  
แนวทาง  
7.3.1 ส่งเสริมการนำนวัตกรรมที่ได้จากการพฒันาเทคโนโลย“ีเตาเผาขยะชุมชน” มาใช้ ในการ 

กำจัดขยะชุมชน และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในชุมชน  
7.3.2 เร่งรัดการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาความรู้ของชุมชนในการจัดการมลพิษและของเสีย 
7.3.3 เสริมสร้างความตระหนกัและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการขยะและมลพิษ  

สิ่งแวดล้อมในชุมชน  
7.3.4 สร้างความพร้อมเพื่อรองรับภัยพิบัติจากธรรมชาตโิดยเฉพาะเร่ืองของภัยแล้งและ นำ้ทว่ม 
7.3.5 รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 
7.3.6 จัดทำข้อตกลงเงื่อนไขที่ชัดเจนให้ผู้ประกอบการ เพื่อให้เป็นข้อบังคับและมีบทลงโทษ 
7.3.7 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมรับผิดชอบ (สรา้งกระบวนการตรวจสอบ  

เสนอแนะ แก้ไขปัญหา) รายงานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2. บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถสูงในการให้บริการ   
3. ภาคประชาชนมสี่วนร่วมสูงในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4. หน่วยงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน มีการบูรณาการร่วมกันในการ บริหาร 

จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

มาตรการ และแนวทาง…  
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มาตรการ และแนวทาง  
มาตรการที่ 8.1 เพิ่มประสิทธภิาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบริหารจัดการองค์กร  

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ไดต้ามเกณฑ์มาตรฐานการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
แนวทาง  
8.1.1 ปรับปรุงและพฒันาระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการให้เอ้ือต่อ  

ระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  
8.1.2 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการสนบัสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น 
8.1.3 ปรับปรุงระบบการให้บริการในลักษณะการลดขั้นตอนการทำงาน และการพัฒนา ให้ม ี

ลักษณะการให้บริการแบบเบด็เสร็จ (One Stop Service)  
8.1.4 พัฒนากระบวนการติดตามประเมินผล ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นจากภาค 

ประชาชน  
เพื่อการปรับปรุงและพฒันาการดำเนินงานขององค์กร  

8.1.5 นำเทคโนโลยีที่ทนัสมัยมาสนบัสนุนการตัดสินใจดา้นการบริหารและการให้บริการ 8.1.6  
พัฒนาดัชนีชี้วัดการให้บริการ (KPI) ในระดับองค์กร ระดับหน่วยงานและระดบั บุคคล  

8.1.7 ส่งเสริมให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการบริหาร  
ท้องถิ่น  

8.1.8 มีหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับเร่ืองราวร้องทุกข์ ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย  
มาตรการที่ 8.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น  
แนวทาง  
8.2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อสาธารณะให้กับ ประชาชน 

ในพื้นที่อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  
8.2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เพื่อการ เผยแพร ่

ข่าวสารให้กับประชาชน 
 8.2.3 จัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์การดำเนนิงานขององค์กรในรูปแบบต่าง ๆ 8.2.4  

จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ  
มาตรการที่ 8.3 ส่งเสริมและพฒันาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

อย่างต่อเนื่อง  
แนวทาง  
8.3.1 วิเคราะห์โครงสร้างอัตรากำลังบุคลากรโดยเฉพาะสาขาเฉพาะด้านให้สอดคล้อง 

และ เอ้ือต่อการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ  
8.3.2 สนับสนนุการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ  
8.3.3 พัฒนาบุคลากร ในหน่วยงานให้มีขีดความสามารถ ดา้นภาษารองรับการก้าวสู่ ประชาคม 

อาเซียน  
8.3.4 จัดหาและพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  
 
 

มาตรการที่ 8.4… 
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มาตรการที่ 8.4 สร้างความตระหนักและจติสำนึกในการให้บริการแก่บุคลากรองค์กร  

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
แนวทาง  
8.4.1 ส่งเสริมการสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏบิัติงานและความภักดีต่อองค์กรให้กับ  

บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
8.4.2 ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรขององค์กรปกครอง ส่วน 

ท้องถิ่น  
มาตรการที่ 8.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น  
แนวทาง  
8.5.1 ผลักดันให้มีการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาดา้นต่าง ๆ ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  
8.5.2 สนับสนนุให้งบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเขตรับผิดชอบ โดยการ สร้าง

การมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาทอ้งถิ่น 
 
 
 
 

๒. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก… 
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๒. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

 วิสัยทัศน์ 
 “เทศบาลตำบลหนองบัวโคกเป็นเมืองน่าอยู ่  ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณะด้วย    
ความเสมอภาค และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

 ยุทธศาสตร์ 
 ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
 

 เป้าประสงค์ 
๑. การพัฒนาด้านก่อสร้าง  และบำรุงรักษาถนน ให้มีการคมนาคมที่สะดวก 

๒. การพัฒนาด้านก่อสร้างและบำรุงรักษาท่อ/รางระบายน้ำ  เพ่ือป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังบ้านเรือน
ประชาชน 

๓. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้มีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้ครบทุกครัวเรือน 

๔. เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์  
สามารถดำรงชีพได้อย่างปกติสุขตามอัตภาพและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 

๕. ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความรักความสามัคคีในชุมชน มีการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ร่วมกัน 

๖. ประชาชนมีอาชีพมั่นคงและมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

๗. ส่งเสริมให้การศึกษาทุกระดับ 

๘. รักษาไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีของท้องถิ่น 

๙. การส่งเสริมให้ความรู้ด้านสาธารณสุข สุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ รวมทั้งการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรค 

๑๐. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
๑๑. เทศบาลมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  และมีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ 

 

 

ตัวชี้วัด… 
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ตัวชี้วัด 

๑. ถนนที่ก่อสร้างได้มาตรฐาน  ประชาชนมีการคมนาคมทีส่ะดวก 

๒. ท่อ/รางระบายนำ้ที่ก่อสร้างได้มาตรฐาน  น้ำไม่ท่วมขังบ้านเรือนประชาชน 

๓. ประชาชนมีไฟฟา้และน้ำประปาใช้ครบทุกครัวเรือน 

๔. ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผูป้่วยเอดสไ์ด้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพครบทุกคน 

๕. ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง 
๖. กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรีแมบ่้าน กลุม่เกษตรกร ฯลฯ มีความเข้มแข็งและสามารถประกอบอาชีพเพิม่

รายได้ให้ครอบครัว 

๗. เด็กได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

๘. ประชาชนได้ร่วมสบืทอด ฟืน้ฟอูนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ปราชญช์าวบ้านในชุมชนท้องถิน่ให้คงอยู่สืบไป 

๙. ประชาชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตเทศบาล 

๑๐. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น 

๑๑. ประชาชนมีความพึงพอใจในการเข้ารับบริการของเทศบาล   
 

 ค่าเป้าหมาย 

๑. มีโครงสร้างพืน้ฐานที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน  ครอบคลุมทุกพื้นทีเ่ขตเทศบาล 

๒. มีไฟฟ้าและนำ้ประปาใช้ครบทุกครัวเรือน 

๓. เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปว่ยเอดส์ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสได้รบัความช่วยเหลือ 

จากภาครัฐ 

๔. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง 
๕. การศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นคงอยู่สืบไป 

๖. ให้ความรู้เรื่องสาธารณสุขและสขุาภิบาล 

๗. รณรงค์ให้ความรู้ป้องกันและควบคุมโรค 

๘. รณรงค์การคัดแยกขยะจากต้นทาง 
๙. มีการบริหารจัดการที่ด ี

 

 

กลยุทธ์... 
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 กลยุทธ์ 

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีคณุภาพได้มาตรฐานครอบคลุมทกุพื้นที่ 
๒. พัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี 
๓. ส่งเสริมและพฒันาการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศลิปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณ ี

อันดีงามให้คงอยู่สืบไป 

๔. ส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำพระราชดำรัสตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต 

๕. ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในองค์กร 

 

 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
  * เป็นประตูสูช่ัยภูม ิ

  * มีการคมนาคมทีส่ะดวก 

 

 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ได้วางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  ๔  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณปูโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน  
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงประเทศในประชาคมอาเซียน  เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที่  ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสนิค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสทิธิภาพ
และยั่งยนื 

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การเสริมสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคัง่และยัง่ยืน  เชื่อมโยงกับยทุธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  เศรษฐกิจและสังคมมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยนื 

 

  ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน  เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๒  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปน็อยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็ง  เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยนื  เชื่อมโยงกับยทุธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี  ยทุธศาสตร์ที่ ๒  เศรษฐกิจ
ขยายตัวด้วยการค้าส่งค้าปลีกและเศรษฐกิจดิจิทัล 

 

ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลหนองบัวโคก… 
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  ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  
 ยุทธศาสตร์  ๓  การพัฒนาด้านสาธารณสุข  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๗  การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วม  เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  พฒันาสังคมและคุณภาพชวีิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรแ์ผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัที่  ๑๒  ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อมเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยนื   เชื่อมโยงกบัยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

  ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  
 ยุทธศาสตร์  ๔  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการที่ดี   เชื่อมโยงกับยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๘  การบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี  มีประสทิธิภาพ   เชือ่มโยงกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที่  ๔  พัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เชื่อมโยงกับยทุธศาสตร์แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ  การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล   เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรช์าต ิ ๒๐  ปี  ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ระบบการบริหารภาครัฐ
มีประสิทธิภาพ  ทนัสมัย  รับผดิชอบ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  และประชาชนมสี่วนร่วม 

 

 

 

 

 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม... 

 



 

 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  การบูรณาการแผนทุกระดับเพื่อการพัฒนาประเทศ 
 
 

     6  ประเด็นยุทธศาสตร ์
 
 
 
 
วิเคราะห์  SWOT 
ระบบข้อมูล  (กบจ.) 
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
                เกินศักยภาพของ อปท. หรือไม่มีอำนาจหนา้ที่ตามกฎหมาย 
 
               
               
 
 
 
 
                
 
             เกินศักยภาพของ อปท. และ/หรือไม่มีอำนาจหนา้ที่ตามกฎหมาย 
 
             แผนพัฒนาท้องถิ่น         เทศบัญญัติงบประมาณทอ้งถิ่น 
ประชาคม/แผนชุมชน          อปท.มีศักยภาพและมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
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อบจ.บรรจเุข้าแผนพัฒนาของ อบจ. 

คกก.ประสานแผนพัฒนาระดับจังหวัด  
กำหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่สอดคลอ้ง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 

วิสัยทัศน์ของจังหวัด 

กระทรวง/กรม 

แผนพัฒนาจังหวัด การกำหนดจดุยืนทางยุทธศาสตร์   
(Positioning)  ของจังหวัด 

แผนงาน/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ/นโยบายรัฐบาล 

ปัญหา/ความต้องการของประชาชน 

อปท. จัดทำ
แผนงาน/โครงการ 

คกก.ประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินระดับอำเภอพิจารณาเพื่อเสนอ คกก.ประสาน
แผนพัฒนาท้องถ่ินระดับจังหวัดพิจารณาบูรณาการโครงการเพื่อบรรจุใน
แผนพัฒนาของ อบจ.และเสนอ คกก.บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) 
ตามลำดับ 
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๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

   ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ใช้การวิเคราะห์  SWOT  
Analysis/Demand  Analysis) Global  และ  Trend  ปัจจยัและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
 
   ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ปัจจัยที่เป็นจดุแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค  ต่อการพัฒนาเทศบาล  (SWOT) 
 

จุดแข็ง  (Strength) 
 1.เป็นองค์กรที่สามารถกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น  นโยบาย  การบริหารจัดการ  การบริหารงานบุคคล  
และการเงินการคลังอย่างมีเอกภาพ  และสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
 2.มีบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ  รวมถึงมีเคร่ืองมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วนและทันสมัย 
 3.เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้มากที่สุด  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ  ในการจัดเวทีประชาคม  การทำ
ประชาพิจารณ์  การจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและข้อบัญญัติต่างๆ   
 4.มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล 

5.มีการคมนาคมที่สะดวก 
 6.มีจารีตประเพณีและวฒันธรรมที่ดีงามและมีความเปน็เอกลักษณ์ 
 7.มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเพื่อชว่ยเหลือประชาชน  ผูป้ระสบเหตุได้ทันที 
 
จุดอ่อน  (Weakness) 
 1.การบริหารงบประมาณยังไม่สามารถกระจายงบประมาณเพื่อบริหารงานและการพัฒนาได้ครอบคลุมการพัฒนา
ท้องถิ่นในทุกด้าน 
 2.มีบุคลากรน้อย  ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานตามภารกิจถ่ายโอน 
 3.คุณภาพการศึกษาของประชาชนไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร  รวมทั้งไม่สามารถปรับตัวให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกและวิทยาการสมัยใหม่ 
 4.มีความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้  สัดส่วนของคนจนยังอยู่ในระดับสูง 
 
โอกาส  (Opportunity) 
 1.นโยบายรัฐบาลส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น  โดยสร้างดุลยภาพระหว่างการกำกับดูแลและ
ความเป็นอิสระของท้องถิ่น  ในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของท้องถิ่น 
 2.นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้องค์กรปกครองท้องถิ่น  มีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่นเพิ่มข้ึน 
 3.นโยบายการกระจายอำนาจทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับบทบาท  ภารกิจ  หน้าที่และพัฒนาระบบ
บริหารงานของท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ  ให้มีความเข้มแข็ง  และมีระบบบริหารจัดการที่ดี 
 
อุปสรรค  (Threats) 

1.ประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ด้านการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบ  ติดตามการดำเนินงาน
ของเทศบาล 
 2.งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากทางรัฐบาลลดลง 
 

ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏบิัติ… 
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***** 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงาน 

สนับสนุน 

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

การพัฒนาด้านระบบ
สาธารณปูโภค สาธารณปูการและ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

บริการชุมชน
และสังคม 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง        ทต.
หนองบัวโคก  

อบจ.ชัยภูมิ / 
จังหวัดชัยภูม ิ

๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

บริหารทั่วไป เคหะและชุมชน กองช่าง           
ทต.หนองบัวโคก  

 

บริการชุมชน
และสังคม 

บริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล 
ทต.หนองบัวโคก 

 

บริการชุมชน
และสังคม 

การศึกษา กองการศึกษา    
ทต.หนองบัวโคก 

 

บริการชุมชน
และสังคม 

สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

สำนักปลัดเทศบาล 
ทต.หนองบัวโคก 

 

บริการชุมชน
และสังคม 

สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 
ทต.หนองบัวโคก 

 

บริการชุมชน
และสังคม 

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา    
ทต.หนองบัวโคก 

 

การดำเนินงาน
อ่ืน 

งบกลาง สำนักปลัดเทศบาล 
ทต.หนองบัวโคก 

 

บริการชุมชน
และสังคม 

การรักษาความ
สงบภายใน 

สำนักปลัดเทศบาล 
ทต.หนองบัวโคก 

 

๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชน
และสังคม 

สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

-สำนักปลัดเทศบาล 
-กองสาธารณสุขฯ 
ทต.หนองบัวโคก 

 

บริการชุมชน
และสังคม 

สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 
ทต.หนองบัวโคก 

 

บริการชุมชน
และสังคม 

บริหารงาน
ทั่วไป 

สำนักปลัดเทศบาล 
ทต.หนองบัวโคก 

 

บริการชุมชน
และสังคม 

เคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ 
ทต.หนองบัวโคก 
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ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงาน 

สนับสนุน 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหารจัดการที่ด ี

บริการชุมชน
และสังคม 

บริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล 
ทต.หนองบัวโคก 

 

บริการชุมชน
และสังคม 

รักษาความสงบ
ภายใน 

สำนักปลัดเทศบาล 
ทต.หนองบัวโคก 

 

บริการชุมชน
และสังคม 

เคหะและชุมชน กองช่าง           
ทต.หนองบัวโคก 

 

บริการชุมชน
และสังคม 

การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนากา 

กองการศึกษา    
ทต.หนองบัวโคก 

 

บริการชุมชน
และสังคม 

สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

สำนักปลัดเทศบาล 
ทต.หนองบัวโคก 

 

การดำเนินงาน
อ่ืน 

งบกลาง สำนักปลัดเทศบาล 
ทต.หนองบัวโคก 

 

 รวม 3 ด้าน 
 

9 แผนงาน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

แบบ ผ. 01 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

 

 



2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ รวม 5 ปี

จ านวน
โครงการ งบประมาณ (บาท)

จ านวน
โครงการ งบประมาณ (บาท)

จ านวน
โครงการ งบประมาณ (บาท)

จ านวน
โครงการ งบประมาณ (บาท)

จ านวน
โครงการ งบประมาณ (บาท)

จ านวน
โครงการ งบประมาณ (บาท)

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

6       2,349,000     3       8,363,800     2       1,500,000     -      -                3         5,709,700     14      17,922,500    

รวม 6       2,349,000     3       8,363,800    2      1,500,000    -      -               3         5,709,700     14      17,922,500    

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความ
เข้มแข็งของชุมชน

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 2       914,000        2       914,000       2       914,000        2         914,000        2         914,000        10      4,570,000      

2.2  แผนงานบริหารท่ัวไป 3       552,000        3       552,000       3       552,000        3         552,000        3         552,000        15      2,760,000      

2.3  แผนงานการศึกษา 25     1,763,800     25     1,763,800     25     1,763,800     25       1,763,800     25       1,763,800     125    8,819,000      

2.4  แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 16     915,000        16     915,000       16     915,000        16       915,000        16       915,000        80      4,575,000      

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) แบบ ผ.01 45

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

เทศบาลต าบลหนองบัวโคก
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570



ยุทธศาสตร์ รวม 5 ปี

จ านวน
โครงการ งบประมาณ (บาท)

จ านวน
โครงการ งบประมาณ (บาท)

จ านวน
โครงการ งบประมาณ (บาท)

จ านวน
โครงการ งบประมาณ (บาท)

จ านวน
โครงการ งบประมาณ (บาท)

จ านวน
โครงการ งบประมาณ (บาท)

2.5  แผนงานสาธารณสุข 4       584,000        4       584,000       4       584,000        4         584,000        4         584,000        20      2,920,000      

2.6  แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 2       100,000        2       100,000       2       100,000        2         100,000        2         100,000        10      500,000         

2.7 แผนงานงบกลาง 4       3,262,000     4       3,262,000     4       3,262,000     4         3,262,000     4         3,262,000     20      16,310,000    

2.8  แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 1       108,000        1       108,000       1       108,000        1         108,000        1         108,000        5        540,000         

รวม 57     8,198,800     57     8,198,800    57    8,198,800    57       8,198,800    57       8,198,800     285    40,994,000    

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข  
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

3.1  แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 1       20,000          1       20,000          1       20,000          1         20,000          1         20,000          5        100,000         

3.2  แผนงานสาธารณสุข 8       590,000        8       590,000       8       590,000        8         590,000        8         590,000        40      2,950,000      

3.3  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1       20,000          1       20,000          1       20,000          1         20,000          1         20,000          5        100,000         

3.4  แผนงานเคหะและชุมชน 3       150,000        3       150,000       3       150,000        3         150,000        3         150,000        15      750,000         

รวม 13     780,000        13     780,000       13    780,000       13       780,000       13       780,000        65      3,900,000      

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) แบบ ผ.01 46

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570



ยุทธศาสตร์ รวม 5 ปี

จ านวน
โครงการ งบประมาณ (บาท)

จ านวน
โครงการ งบประมาณ (บาท)

จ านวน
โครงการ งบประมาณ (บาท)

จ านวน
โครงการ งบประมาณ (บาท)

จ านวน
โครงการ งบประมาณ (บาท)

จ านวน
โครงการ งบประมาณ (บาท)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการท่ีดี

๔.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 16     1,411,000     16     1,411,000     16     1,411,000     16       1,411,000     16       1,411,000     80      7,055,000      

๔.2  แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 5       450,000        5       450,000       5       450,000        5         450,000        5         450,000        25      2,250,000      

๔.3 แผนงานเคหะและชุมชน 1       50,000          1       50,000          1       50,000          1         50,000          1         50,000          5        250,000         

๔.4 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 9       365,000        9       365,000       9       365,000        9         365,000        9         365,000        45      1,825,000      

๔.5  แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 1       20,000          1       20,000          1       20,000          1         20,000          1         20,000          5        100,000         

๔.6  แผนงานงบกลาง 1       30,000          1       30,000          1       30,000          1         30,000          1         30,000          5        150,000         

รวม 33     2,326,000     33     2,326,000    33    2,326,000    33       2,326,000    33       2,326,000     165    11,630,000    

รวมท้ังส้ิน 109   13,653,800   106   19,668,600  105  12,804,800  103     11,304,800  106     17,014,500   529    74,446,500    

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) แบบ ผ.01 47

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570



 

 

 

 

แบบ ผ. 01/1 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

 

 



ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

โครงการขยายผิวจราจรถนนเทศบาลซอย 6      

   ฝ่ังซ้าย (หมู่ท่ี 9)  -  -  -  -  -  -  -  - 1 366,800 1 366,800

โครงการขยายผิวจราจรถนนเทศบาลซอย 6      

   ฝ่ังขวา (หมู่ท่ี 9)  -  -  -  -  -  -  -  - 1 342,900 1 342,900

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้ารูปตัวยู พร้อมขยาย
ผิวถนน คสล.  ถนนเทศบาล ซอย ๒๑ (หมู่ท่ี 1)     

 ฝ่ังตะวันตก
1 500,000      -  -  -  -  -  -  -  - 1 500,000        

โครงการวางท่อระบายน ้าพร้อมบ่อพัก              
ถนนเทศบาลแยกซอย ๕ (หมู่ท่ี 1)  -  - 1 263,800         -  -  -  -  -  - 1 263,800        

โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอย 9   

  หมู่ท่ี 1 1 190,000      -  -  -  -  -  -  -  - 1 190000

โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอย   
สระโคก หมู่ท่ี 1 1 467,000      -  -  -  -  -  -  -  - 1 467000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก 1 100,000     1           100,000        1             100,000      1            100,000       1          100,000         5 500,000        

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

โครงการวันส้าคัญของชาติ 1 4,000         1 4,000            1 4,000          1 4,000           1 4,000             5 20,000           

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1 20,000       1 20,000          1 20,000        1 20,000         1 20,000           5 100,000        
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รวม 5 ปี

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ ท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน
เทศบำลต ำบลหนองบัวโคก 

********

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) แบบ ผ.01/1



ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

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

โครงการอบรมทักษะอาชีพส้าหรับคนพิการและ
ผู้ดูแลคนพิการ 1 15,000       1 15,000          1 15,000        1 15,000         1 15,000           5 75,000           

โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับสิทธิประโยชน์
ส้าหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 1 20,000       1 20,000          1 20,000        1 20,000         1 20,000           5 100,000        

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

โครงการอบรมการท้าปุ๋ยหมักตามวิถีเกษตร
พอเพียง 1 30,000       1 30,000          1 30,000        1 30,000         1 30,000           5 150,000        

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

โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านพัฒนาชุมชน 1 500,000     1 500,000        1 500,000      1 500,000       1 500,000         5 2,500,000        

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

โครงการจัดท้าแผนชุมชน 1 10,000       1 10,000          1 10,000        1 10,000         1 10,000           5 50,000           

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

โครงการวันคนพิการสากล 1 10,000       1 10,000          1 10,000        1 10,000         1 10,000           5 50,000           

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 1 80,000       1 80,000          1 80,000        1 80,000         1 80,000           5 400,000        

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

โครงการเย่ียมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติด
เตียงและผู้ด้อยโอกาส 1 5,000         1 5,000            1 5,000          1 5,000           1 5,000             5 25,000           

โครงการพัฒนาเด็ก เยาวชน โดยการเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1 30,000       1 30,000          1 30,000        1 30,000         1 30,000           5 150,000        
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) แบบ ผ.01/1



ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

โครงการศูนย์บริการคนพิการเทศบาลต้าบล      
หนองบัวโคก 1 5,000         1 5,000            1 5,000          1 5,000           1 5,000             5 25,000           

โครงการอาหารสะอาด  รสชาติอร่อย 1 100,000     1 100,000        1 100,000      1 100,000       1 100,000         5 500,000        

โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน เพ่ือดูแล
ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงเป็นอาสาสมัครบริบาล
ท้องถ่ิน

1 120,000     1 120,000        1 120,000      1 120,000       1 120,000         5 600,000        

โครงการอุดหนุนส้าหรับการด้าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด้าริ ด้านสาธารณสุข 1 40,000       1 40,000          1 40,000        1 40,000         1 40,000           5 200,000        

โครงการท้าบุญตักบาตรในวันขึ นปีใหม่ 1 50,000       1 50,000          1 50,000        1 50,000         1 50,000           5 250,000        

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยา
เสพติด 1 50,000       1 50,000          1 50,000        1 50,000         1 50,000           5 250,000        

โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล
ต้าบลหนองบัวโคก 1 20,000       1 20,000          1 20,000        1 20,000         1 20,000           5 100,000        

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

โครงการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 1 50,000       1 50,000          1 50,000        1 50,000         1 50,000           5 250,000        

โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
โรคเอดส์ 1 30,000       1 30,000          1 30,000        1 30,000         1 30,000           5 150,000        

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 1 300,000     1 300,000        1 300,000      1 300,000       1 300,000         5 1,500,000      

โครงการรักน ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน 1 20,000       1 20,000          1 20,000        1 20,000         1 20,000           5 100,000        
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) แบบ ผ.01/1



ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

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

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

โครงการจัดท้าแผนพัฒนาเทศบาล 1 10,000       1 10,000          1 10,000        1 10,000         1 10,000           5 50,000           

โครงการงานรัฐพิธี เฉลิมพระเกียรติ
อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 1 100,000     1 100,000        1 100,000      1 100,000       1 100,000         5 500,000        

โครงการวันปิยมหาราช 1 2,000         1 2,000            1 2,000          1 2,000           1 2,000             5 10,000           

โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วัน
พ่อแห่งชาติ และวันชาติ

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

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 1 40,000       1 40,000          1 40,000        1 40,000         1 40,000           5 200,000        

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว

1 80,000       1 80,000          1 80,000        1 80,000         1 80,000           5 400,000        

โครงการวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร

1 40,000       1 40,000          1 40,000        1 40,000         1 40,000           5 200,000        

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา                  
 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 1 50,000       1 50,000          1 50,000        1 50,000         1 50,000           5 250,000        

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

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

รวมท้ังส้ิน 46 3,468,000  44        2,574,800     43          2,311,000   43         2,311,000   45       3,020,700     220     13,185,500   
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แบบ ผ. 02 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์        เป้าหมาย ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
    (ผลผลิตของโครงการ)

2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

(บาท)

2569  

(บาท)

 2570 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

1 โครงการก่อสร้างร้ัว
บริเวณบ่อขยะเทศบาล
(ฝ่ังทิศตะวันออก)

เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเก่ียวกับขยะและ
ปัญหาส่ิงแวดล้อม

ก่อสร้างร้ัวบริเวณบ่อขยะ
เทศบาล ขนาดสูงเฉล่ีย 
2.30 เมตร  ยาวรวม 
87.50 เมตร  พิกัด  N 

15.4444793     E 

101.812777           

 ตามแบบเทศบาลก าหนด

496,000 - -  - - ร้ัวบริเวณบ่อ
ขยะเทศบาล มี

มาตรฐาน

พ้ืนท่ีโดยรอบ
บ่อขยะเทศบาล
ได้รับ
ผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดล้อมลดลง

กองช่าง

แบบ ผ.02 52

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

เทศบาลต าบลหนองบัวโคก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่าง
มีประสิทธิภาพและย่ังยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงประเทศในประชาคม

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์        เป้าหมาย ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
    (ผลผลิตของโครงการ)

2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

(บาท)

2569  

(บาท)

 2570 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

2 โครงการก่อสร้างร้ัว
บริเวณบ่อขยะเทศบาล
(ฝ่ังทิศตะวันตก)

เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเก่ียวกับขยะและ
ปัญหาส่ิงแวดล้อม

ก่อสร้างร้ัวบริเวณบ่อขยะ
เทศบาล ขนาดสูงเฉล่ีย 
2.30 เมตร  ยาวรวม 
87.50 เมตร  พิกัด  N 

15.4444793     E 

101.812777            

ตามแบบเทศบาลก าหนด

496,000 - -  - - ร้ัวบริเวณบ่อ
ขยะเทศบาล มี

มาตรฐาน

พ้ืนท่ีโดยรอบ
บ่อขยะเทศบาล
ได้รับ
ผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดล้อมลดลง

กองช่าง

3 โครงการขยายผิว
จราจรถนนเทศบาล
ซอย 6  ฝ่ังซ้าย (หมู่ท่ี
 9)

เพ่ือให้มีการคมนาคมท่ี
สะดวก

ฝ่ังซ้าย  กว้าง ๑.๒๐ เมตร 
 ยาว ๖๕๔ เมตร หนาเฉล่ีย
 ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่
รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า  
๖๘๒.๘๘ ตารางเมตร  
(ตามแบบเทศบาลก าหนด)  

                  หมายเหตุ 
พ้ืนท่ีรวม ๗๘๔.๘๐ ตาราง
เมตร  พ้ืนท่ีบ่อพักขนาด  
๑.๓๐X๑.๔๐ เมตร จ านวน
 ๕๖ บ่อ  ๑๐๑.๙๒  ตาราง
เมตร

- - - - 366,800 ถนนท่ีปรับปรุง
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้รถใช้ถนน

มีการ
คมนาคมท่ี

สะดวก

กองช่าง

แบบ ผ.02 53

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์        เป้าหมาย ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
    (ผลผลิตของโครงการ)

2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

(บาท)

2569  

(บาท)

 2570 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

4 โครงการขยายผิว
จราจรถนนเทศบาล
ซอย 6  ฝ่ังขวา (หมู่ท่ี
 9)

เพ่ือให้มีการคมนาคมท่ี
สะดวก

ฝ่ังขวา กว้าง ๑.๒๐ เมตร 
 ยาว ๖๔๓ เมตร หนา
เฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไม่รวมบ่อพักไม่น้อย
กว่า  ๖๖๙.๗๘ ตาราง
เมตร  (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด)

หมายเหตุ 
พ้ืนท่ีรวม ๗๗๑.๖๐ ตาราง
เมตร  พ้ืนท่ีบ่อพักขนาด  
๑.๓๐X๑.๔๐ เมตร 
จ านวน ๕๖ บ่อ  ๑๐๑.๙๒
  ตารางเมตร

- - - - 342,900 ถนนท่ีปรับปรุง
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้รถใช้ถนน

มีการ
คมนาคมท่ี

สะดวก

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างท่า
น้ าและสะพานบริเวณ
ถนนสายหลังศาลเจ้า
พ่อขุนศรี

เพ่ือให้มีท่าน้ าและสะพาน
ไว้บริการประชาชน

ก่อสร้างท่าน้ าและ
สะพานบริเวณถนนสาย
หลังศาลเจ้าพ่อขุนศรี  
ตามแบบเทศบาลก าหนด

- 8,000,000 - - - ท่าน้ าและ
สะพาน ท่ี
ก่อสร้างได้
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้ท่าน้ าและ
สะพานในการ

ตักน้ าเพ่ือ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

แบบ ผ.02 54แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์        เป้าหมาย ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
    (ผลผลิตของโครงการ)

2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

(บาท)

2569  

(บาท)

 2570 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

6 โครงการปรับปรุงต่อ
เติมอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล
หนองบัวโคก

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีใช้สอยและ
เด็กเล็กมีสถานท่ีท า
กิจกรรมอาคารมีความ
คงทนแข็งแรง สวยงาม  มี
สภาพพร้อมใช้งาน

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลหนองบัว
โคก กว้าง ๖.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๖.๐๐ เมตร มีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า ๙๖ ตาราง
เมตร    ตามแบบเทศบาล
ก าหนด

- - 500,000 - - ปรับปรุงต่อเติม
อาคารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 
๑ แห่ง  อาคาร
ศูนย์ฯ มีความ
ปลอดภัย มี
มาตรฐาน

เด็กเล็กมีพ้ืน
ท ากิจกรรม
เพ่ิมมากข้ึน  
อาคารมีความ
คงทนแข็งแรง
 สวยงาม  
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในสถานท่ี
ราชการ

กองช่าง

7 โครงการปรับปรุงโรง
จอดรถส านักงาน
เทศบาลหลังเก่า

เพ่ือให้โรงจอดรถอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน 
สามารถรองรับการจอดรถ
ให้กับ พนังงานเทศบาล 
และประชาชนผู้มารับ
บริการ

ปรับปรุงโรงจอดรถ
ส านักงานเทศบาลหลัง
เก่า จ านวน 1 แห่ง      
   ตามแบบเทศบาล
ก าหนด

- - 1,000,000   - - โรงจอดรถ ๑ 
แห่ง มีมาตรฐาน

โรงจอดรถมี
สภาพพร้อมใช้

งาน

กองช่าง

แบบ ผ.02 55

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์        เป้าหมาย ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
    (ผลผลิตของโครงการ)

2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

(บาท)

2569  

(บาท)

 2570 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

8 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัวยู 
พร้อมขยายผิวถนน 
คสล.  ถนนเทศบาล 
ซอย ๒๑ (หมู่ท่ี 1)     

ฝ่ังตะวันตก

เพ่ือให้มีทางระบายน้ าได้
ทัน น้ าไม่ท่วมขัง  
ประชาชนสัญจรไป-มา 
สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างรางระบายน้ า
รูปตัวยู ขนาดปากด้าน
ในกว้าง ๐.๓๐ เมตร 
หนา ๐.๑๒๐ เมตร ลึก
เฉล่ีย ๐.๕๐ เมตร ยาว
รวม ๔๐๗ เมตร พร้อม
ฝาปิด คสล. และขยาย
ผิวถนน คสล.  (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด)

500,000  - - - - ประชาชน
จ านวน  2  

ชุมชนได้รับ
ประโยชน์  งาน

ก่อสร้างมี
มาตรฐาน

น้ าสามารถ
ระบายไหล
ผ่านได้ดี 
ปริมาณน้ า
ลดลง  

ประชาชน
สัญจรไป-มา 

ปลอดภัย

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างอาคาร
เก็บขยะอันตราย

เพ่ือเป็นสถานท่ีเก็บขยะ
อันตราย

ก่อสร้างอาคารเก็บขยะ
อันตราย บริเวณบ่อขยะ
เทศบาล จ านวน ๑ หลัง
 ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร
 ยาว ๖.๐๐ เมตร สูง 
๓.๐๐ เมตร   ตามแบบ
เทศบาลก าหนด

200,000  - - - - อาคารเก็บขยะ
อันตราย จ านวน

 ๑ หลัง  มี
มาตรฐาน

มีสถานท่ีเก็บ
ขยะอันตราย
หรือขยะมีพิษ 
แยกจากบ่อขยะ

กองช่าง

แบบ ผ.02 56

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์        เป้าหมาย ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
    (ผลผลิตของโครงการ)

2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

(บาท)

2569  

(บาท)

 2570 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

10 โครงการก่อสร้าง
พลับพลาท่ีประทับ

เพ่ือเป็นสถานท่ีเคารพ
สักการะและแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี

ก่อสร้างพลับพลาท่ี
ประทับ  จ านวน  ๑  
แห่ง      ตามแบบ
เทศบาลก าหนด

- - - - 5,000,000  พลับพลาท่ี
ประทับ 
๑  แห่ง

เป็นสถานท่ี
เคารพสักการะ
และแสดงออก

ถึงความ
จงรักภักดี

กองช่าง

11 โครงการวางท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพัก       
ถนนเทศบาลแยกซอย 
๕ (หมู่ท่ี 1) 

เพ่ือให้มีการระบายน้ าและ
น้ าไม่ท่วมขังบ้านเรือน
ประชาชน

ด าเนินการวางท่อระบาย
น้ า คสล. dia  0.60 ม. 

จ านวน 85 ท่อน พร้อม
บ่อพัก คสล. ขนาด 
1x1x1.20 ม. จ านวน  
10 บ่อ  รวมความยาวไม่
น้อยกว่า 95 ม.  

รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานก าหนด

- 263,800    - - - ประชาชนใน
พ้ืนท่ีได้รับ

ประโยชน์    
ร้อยละ 80

น้ าไม่ท่วมขัง
บ้านเรือน

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

กองช่าง

12 โครงการสวน
เฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ

ก่อสร้างหรือปรับปรุง
สวนเฉลิมพระเกียรติ

- 100,000    - - - สวนเฉลิมพระ
เกียรติ ๑ แห่ง

ประชาชนมี
สถานท่ี

พักผ่อนหย่อน
ใจ

กองช่าง

แบบ ผ.02 57

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์        เป้าหมาย ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
    (ผลผลิตของโครงการ)

2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

(บาท)

2569  

(บาท)

 2570 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

13 โครงการเสริมผิวถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอย 9 หมู่ท่ี 1

เพ่ือสามารถให้การสัญจร 
ไป-มา สะดวกปลอดภัย  
สามารถรองรับน้ าหนักรถ
ได้ตามมาตรฐาน

ด าเนินการเสริมผิวถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตซอย 9 หมู่
ท่ี 1  ขนาด กว้าง 5.00 ม.

 ยาว  0.121 กม.  หนา
เฉล่ีย 0.04 ม. หรือมีพ้ืนท่ี
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่
น้อยกว่า  605  ตรม. 

รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐาน  ทต. 7-201   

พิกัด  N15.4183002 

E101.8277723

190,000  - - - - ถนนเทศบาลมี
มาตรฐาน
ปลอดภัย

ประชาชนมี
การสัญจรไป-

มาสะดวก
ปลอดภัย  
สามารถลด
อุบัติเหตุบน
ท้องถนนได้

กองช่าง

14 โครงการเสริมผิวถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอย สระโคก หมู่ท่ี 1

เพ่ือสามารถให้การสัญจร 
ไป-มา สะดวกปลอดภัย  
สามารถรองรับน้ าหนักรถ
ได้ตามมาตรฐาน

ด าเนินการเสริมผิวถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตซอย สระ
โคก หมู่ท่ี 1 ขนาด 5.00 ม.

 ยาว  0.300  กม. หนา  
เฉล่ีย 0.04 ม. หรือมีพ้ืนท่ี
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่
น้อยกว่า  1,500  ตรม.  

รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐาน ทต.7-201

467,000  - - - - ถนนเทศบาลมี
มาตรฐาน
ปลอดภัย

ประชาชนมี
การสัญจรไป-

มาสะดวก
ปลอดภัย  
สามารถลด
อุบัติเหตุบน
ท้องถนนได้

กองช่าง

แบบ ผ.02 58แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็ง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

       เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า

หน่วยงาน
    (ผลผลิตของโครงการ) 2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

(บาท)

2569  

(บาท)

 2570 

(บาท)
จะได้รับ รับผิดชอบ

หลัก
15 โครงการจ้างเหมา

แรงงานให้ผู้รับจ้าง
ท างานให้กับเทศบาล

เพ่ือจ้างเหมาบริการ
แรงงานด าเนินการ
ปฏิบัติงานให้กับเทศบาล 
ตามภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมาย

 - จ้างตกแต่งดูแลสวน  

จ านวน  4  อัตรา        
  - จ้างออกแบบและ
ควบคุมการก่อสร้าง 
(งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน)

  482,000    482,000  482,000   482,000   482,000 งานของเทศบาล
มีการด าเนินการ
ต่อเน่ือง เกิด
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ร้อย
ละ 80

สถานท่ีต่างๆมี
ความเรียบร้อย
และงานเสร็จ
เรียบร้อยบรรลุ
ตามวัถุประสงค์

กองช่าง

16 โครงการจ้างเหมา
แรงงานให้ผู้รับจ้าง
ท างานให้กับเทศบาล

เพ่ือจ้างเหมาบริการ
แรงงานด าเนินการ
ปฏิบัติงานให้กับเทศบาล 
ตามภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมาย

จ้างเหมาจัดเก็บขยะ  

จ านวน  4  อัตราๆ  ละ  

9,000.-บาท  รวม  12  

เดือน  เป็นเงิน  

432,000.-บาท  (งาน
ก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล)

   432,000     432,000  432,000    432,000    432,000 งานของเทศบาล
มีการด าเนินการ
ต่อเน่ือง เกิด
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ร้อย
ละ 80

ขยะในเขต
เทศบาลได้รับ
การจัดเก็บท่ีถูก
วิธีเพ่ือน าไป
ท าลาย

กอง
สาธารณสุข

แบบ ผ.02 59แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



2.2 แผนงานบริหารท่ัวไป 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์        เป้าหมาย ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

    (ผลผลิตของโครงการ) 2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

(บาท)

2569  

(บาท)

 2570 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

17 โครงการจ้างเหมา
แรงงานให้ผู้รับจ้าง
ท างานให้กับเทศบาล

เพ่ือจ้างเหมาบริการ
แรงงานด าเนินการ
ปฏิบัติงานให้กับเทศบาล 
ตามภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมาย

จ้างท าความสะอาด
ส านักงานเทศบล  และ
งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับ
มอบหมาย   จ านวน  4 

 อัตรา

   432,000     432,000  432,000    432,000    432,000 งานของเทศบาล
มีการด าเนินการ
ต่อเน่ือง เกิด
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ร้อย
ละ 80

ส านักงาน
สะอาด เป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย

ส านักปลัด

18 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
สถานการณ์ฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก

เพ่ือป้องกันฝุ่นละอองขนาด
เล็กในเขตเทศบาลให้มีจ า
ลดลงไม่ก่อให้เกิดอันตรา
ต่อประชาชน

ด าเนินการปลูกต้นไม้
พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล
ต าบลหนองบัวโคก 
จ านวน 2 ชุมชน

   100,000     100,000  100,000    100,000    100,000 ฝุ่นละอองมี
ปริมาณ ลดลง
ร้อยละ 50

ประชนชนใน
เขตเทศบาลมี
สุขภาพ ท่ีดี 
ปลอดภัย

ส านักปลัด

19 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดภายในเขต
เทศบาล

จัดอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาล

   20,000    20,000     20,000    20,000    20,000 ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐

เขตเทศบาล
ปลอดยาเสพติด

ส านักปลัด

แบบ ผ.02 60

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)



2.3  แผนงานการศึกษา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์        เป้าหมาย ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

    (ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

(บาท)

2569  

(บาท)

 2570 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

20 โครงการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กปฐมวัย

เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และ
มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย

เด็กเล็กท้ังหมดของ 
ศพด. ในปีการศึกษา
ปัจจุบัน

  30,000   30,000    30,000   30,000   30,000 เด็กเล็กของ 
ศพด.เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

เด็กมี
พัฒนาการ
เหมาะสมกับวัย

กอง
การศึกษา

21 โครงการแข่งขันกีฬา
เด็กสานสัมพันธ์

    -เพ่ือสร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะ                   
          -เพ่ือให้เด็กมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง

เด็กเล็กท้ังหมดของ 
ศพด. ในปีการศึกษา
ปัจจุบัน

   3,000    3,000  3,000    3,000    3,000 เด็กเล็กของ 
ศพด.เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

เด็กมีความ
สามัคคีในหมู่
คณะและมี
สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

กอง
การศึกษา

22 โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สารณภัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือให้เด็กได้รู้จักการ
ช่วยเหลือตนเองเม่ือเกิดไฟ
ไหม้

เด็กเล็กท้ังหมดของ 
ศพด. ในปีการศึกษา
ปัจจุบัน

    2,000     2,000   2,000     2,000     2,000 เด็กเล็กของ 
ศพด.เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

เด็กรู้จักการ
ช่วยเหลือ
ตนเองเม่ือเกิด
ไฟไหม้

กอง
การศึกษา

แบบ ผ.02 61

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)



2.3  แผนงานการศึกษา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์        เป้าหมาย ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

    (ผลผลิตของโครงการ) 2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

(บาท)

2569  

(บาท)

 2570 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

23 โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน

 -เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
และสร้างเสริม
ประสบการณ์ให้แก่นักเรียน
    -เพ่ือส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองในการ
สนับสนุนพัฒนาการในการ
เรียนรู้ของนักเรียน

เด็กเล็กท้ังหมดของ 
ศพด. ในปีการศึกษา
ปัจจุบัน

  30,000   30,000    30,000   30,000   30,000 เด็กเล็กของ 
ศพด.เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 -นักเรียนเกิด
ประสบการณ์ใน
การเรียนรู้        
 -ผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุน
พัฒนาการในการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน

กอง
การศึกษา

24 โครงการตรวจสุขภาพ
ช่องปากและฟันเด็ก

 -เพ่ือลดการเกิดโรคฟันผุของ
เด็ก                                 
 -เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ
อนามัยช่องปากและบริการ
ป้องกันโรคฟันผุให้เด็กเล็ก

เด็กเล็กท้ังหมดของ 
ศพด. ในปีการศึกษา
ปัจจุบัน

    1,500     1,500   1,500     1,500     1,500 เด็กเล็กของ 
ศพด.เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 100

เด็กก่อนวัย
เรียนได้รับการ
ดูแลสุขภาพ
ช่องปากและ
ฟันอย่างถูกวิธี

กอง
การศึกษา

25 โครงการวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี

เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา
 วัฒนธรรมและประเพณี
ของไทย

1. กิจกรรมวัน
เข้าพรรษา     2. 

กิจกรรมวันลอยกระทง  
 3. กิจกรรมวันสงกรานต์

    3,000     3,000   3,000     3,000     3,000 เด็กเล็กของ 
ศพด.เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

เด็กรู้จักการ
ร่วมกิจกรรม
และมี
คุณลักษณะท่ีดี
งาม

กอง
การศึกษา

แบบ ผ.02 62แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า
หน่วยงาน

    (ผลผลิตของโครงการ) 2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

(บาท)

2569  

(บาท)

 2570 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

26 โครงการวันส าคัญของ
ชาติ

เพ่ือให้บุคคลในชุมชนได้มี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เป็นการส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง 
ชุมชน และสถานศึกษา

1. กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ  2.กิจกรรมวัน
พ่อแห่งชาติ 3. กิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ  4. 

กิจกรรมวันข้ึนปีใหม่

    4,000     4,000   4,000     4,000     4,000 ผู้บริหาร ผู้น า
ชุมชน
ผู้ปกครองและ  
  เด็กเล็กของ 
ศพด.เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

ผู้ปกครองและ
เด็กเล็กมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

กอง
การศึกษา

27 โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
เด็กเล็ก

เพ่ือให้เด็กได้มีคุณธรรม 
จริยธรรมเหมาะสมกับวัย

กิจกรรมเล่านิทาน
สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม

       500        500      500        500        500 เด็กเล็กของ 
ศพด.เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

เด็กมีคุณธรรม
 จริยธรรม
เหมาะสมกับวัย

กอง
การศึกษา

28 โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกับระบอบ
ประชาธิปไตยให้กับเด็ก

กิจกรรมเลือกต้ังหัวหน้า
ห้องเรียน

       500        500      500        500        500 เด็กเล็กของ 
ศพด.เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

เด็กมีความ
เข้าใจเก่ียวกับ
ระบอบ
ประชาธิปไตย

กอง
การศึกษา

แบบ ผ.02 63

งบประมาณและท่ีผ่านมา
2.3  แผนงานการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์        เป้าหมาย ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
    (ผลผลิตของโครงการ) 2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

(บาท)

2569  

(บาท)

 2570 

(บาท)
จะได้รับ รับผิดชอบ

หลัก
29 โครงการสืบสานความ

เป็นไทยใช้ชีวิตอย่าง
พอเพียง

เพ่ือให้เด็กได้รู้จักการ
ประหยัดและอดออม

นักเรียนรู้จักการออม
โดยการหยอดกระปุก
ออมสิน

       300        300      300        300        300 เด็กเล็กของ 
ศพด.เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

เด็กรู้จัก
ประหยัดและ
อดออม

กอง
การศึกษา

30 โครงการขยะมี
ประโยชน์

เพ่ือให้เด็กได้รู้จักการน า
ส่ิงของเหลือใช้กลับมาใช้
ประโยชน์ได้ใหม่

ประดิษฐ์ส่ือจากวัสดุ
เหลือใช้

    1,000     1,000   1,000     1,000     1,000 เด็กเล็กของ 
ศพด.เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

เด็กรู้จักการน า
ส่ิงของท่ีใช้แล้ว
กลับมาใช้ใหม่
ให้เกิดประโยชน์

กอง
การศึกษา

31 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา

เพ่ือให้บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง
กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลหนองบัวโคก
 ได้รับการเพ่ิมพูนทักษะ
และการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ืองเหมาะสม 
สามารถน าความรู้ท่ีได้รับ
มาประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอนภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

ครูได้รับการอบรม
พัฒนาวิชาชีพ

  30,000   30,000    30,000   30,000   30,000 พนักงานครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กจ านวน 
2 คน

พนักงานครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาลต าบล
หนองบัวโคก มี
ความรู้และ
ประสบการณ์
ท างานเพ่ิมมาก
ข้ึน

กอง
การศึกษา

แบบ ผ.02 64

2.3  แผนงานการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์        เป้าหมาย ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
    (ผลผลิตของโครงการ) 2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

(บาท)

2569  

(บาท)

 2570 

(บาท)
จะได้รับ รับผิดชอบ

หลัก
32 โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษาและ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา

เพ่ือให้บุคลากรทางการ
ศึกษาและคณะกรรมการ
สถานศึกษาได้มีองค์ความรู้
ใหม่ๆเพ่ิมข้ึน

จัดอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรทางการศึกษา
และคณะกรรมการ
สถานศึกษารวมท้ัง
ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพทางด้าน
การศึกษา

   20,000    20,000    20,000    20,000    20,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
คณะกรรม
กาสถานศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐

บุคลากร
ทางการศึกษา
และ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาน า
องค์ความรู้ท่ี
ได้มาพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล

กอง
การศึกษา

33 โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ

เพ่ือให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม
และมีเวทีแสดงออก

จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติกับโรงเรียน
ชุมชนหนองบัวโคก

   20,000    20,000    20,000    20,000    20,000 จ านวนเด็กท่ี
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 ๘๐

เด็กได้รับการ
พัฒนาและมี
เวทีแสดงออก
ถึงศักยภาพใน
ด้านต่างๆ

กอง
การศึกษา

34 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้จากการคิดเอง 
ปฏิบัติเอง สร้างความรู้
ด้วยตัวเองและสามารถ
ร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืนได้

ประชาชนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมเกิดการเรียนรู้
จากการคิดเอง ปฏิบัติ
เองและสร้างความรู้
ด้วยตัวเอง

   20,000    20,000    20,000    20,000    20,000 ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 ๖๐

เพ่ิมโอกาส
ทางการเรียนรู้
ให้กับ
ประชาชนใน
ชุมชน

กอง
การศึกษา

แบบ ผ.02 65

2.3  แผนงานการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์        เป้าหมาย ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
    (ผลผลิตของโครงการ) 2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

(บาท)

2569  

(บาท)

 2570 

(บาท)
จะได้รับ รับผิดชอบ

หลัก
35 โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา

เพ่ือให้เด็กเล็กในเขต
เทศบาลได้รับการศึกษาท่ี
ดีมีคุณภาพ

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล 

   300,000     300,000  300,000    300,000    300,000 ศพด.ได้รับการ
จัดสรรและหัก
ผลักส่ง ๑๐๐%

เด็กได้รับ
การศึกษาท่ีดีมี
คุณภาพและ
เด็กมี
พัฒนาการท่ีดี
สมวัย พร้อม
เรียนรู้ใน
ระดับสูงข้ัน
ต่อไป

กอง
การศึกษา

36 โครงการอบรม
จริยธรรมเด็กและ
เยาวชน

เพ่ือปลูกฝังให้เด็กมี
คุณธรรมและจริยธรรม

จัดอบรมจริยธรรม
ให้แก่เด็กและเยาวชน

      20,000       20,000     20,000      20,000      20,000 จ านวนเด็กท่ี
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 ๖๐

เด็กและ
เยาวชนมี
คุณธรรมและ
จริยธรรม

กอง
การศึกษา

37 โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียน
ชุมชนหนองบัวโคก 
(ทองวิทยานุกูล)

เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารกลางวันอย่าง
ครบถ้วน

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับโรงเรียนชุมชน
หนองบัวโคก
 (ทองวิทยานุกูล)

   950,000     950,000  950,000    950,000    950,000 เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร
ครบทุกคน

เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร
กลางวัน
ท่ีมีคุณภาพ
สารอาหาร
ครบทุกหมู่

กอง
การศึกษา

แบบ ผ.02 66แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

2.3  แผนงานการศึกษา
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์        เป้าหมาย ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
    (ผลผลิตของโครงการ) 2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

(บาท)

2569  

(บาท)

 2570 

(บาท)
จะได้รับ รับผิดชอบ

หลัก
38 โครงการสานสัมพันธ์

บ้านและโรงเรียน
เพ่ือสานสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ปกครอง ครูและนักเรียน

จัดกิจกรรมเย่ียมบ้าน
นักเรียน

       500        500      500        500        500 ลงพ้ืนท่ีเย่ียม
บ้านนักเรียน
ทุกหลังครบร้อย
ละ 100

เด็ก ครูและ
ผู้ปกครองมีการ
สานสัมสัมพันธ์
ท่ีดีต่อกัน

กอง
การศึกษา

39 โครงการประชุมคณะ
กรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือให้คณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีส่วนร่วมในการบริหารจัด
การศึกษา

คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการศึกษา

    1,000     1,000   1,000     1,000     1,000 คณะกรรมการ
บริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เข้าร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่าก่ึง
หน่ึงของท่ีประชุม

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับการ
บริหารจัดการ
และการ
สนับสนุนใน
การพัฒนา

กอง
การศึกษา

40 โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองนักเรียน

เพ่ือสานสัมพันธ์ระหว่างครู
 ผู้ปกครองและชุมชน

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองนักเรียน

    1,000     1,000   1,000     1,000     1,000 ผู้ปกครองเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

ครู ผู้ปกครอง
และชุมชนมี
การประสาน
สัมพันธ์ท่ีดีต่อ
กัน

กอง
การศึกษา

41 โครงการแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียน

เพ่ือให้นักเรียนได้เกิดการ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียน

จัดกิจกรรมการเรียนรู้
นอกห้องเรียน

       500        500      500        500        500 เด็กเล็กของ 
ศพด.เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

เด็กได้เรียนรู้
ประสบการณ์ท่ี
แปลกใหม่และ
มีประโยชน์

กอง
การศึกษา

แบบ ผ.02 67

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

2.3  แผนงานการศึกษา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า
หน่วยงาน

    (ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563  

(บาท)

2564  

(บาท)

 2565 

(บาท)
จะได้รับ รับผิดชอบ

หลัก
42 โครงการพัฒนาอาคาร

สถานท่ี ภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อมให้
โรงเรียนน่าอยู่

เพ่ือให้อาคารสถานท่ีและ
ภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่า
อยู่และน่าเรียนรู้

ปรับปรุงอาคารสถานท่ี
ท้ังภายในและภายนอก

    1,000     1,000   1,000     1,000     1,000 อาคารสถานท่ี
ท้ังภายในและ
ภายนอกและ
ภูมิทัศน์
โดยรอบบริเวณ
มีความสวยงาน 
ร่มร่ืน น่าอยู่

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีอาคาร
สถานท่ีพร้อม
ต่อการเรียนรู้
และพัฒนาการ
ของเด็ก

กอง
การศึกษา

43 โครงการจ้างเหมา
บริการท าความ
สะอาดอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลหนอง
บัวโคก

เพ่ือจ้างเหมาบริการท า
ความสะอาดอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

จ้างเหมาบุคคล
ปฏิบัติงานดูแลรักษา
ความสะอาดภายใน
อาคารเรียน ศพด. 

จ านวน 1 อัตรา

   108,000     108,000  108,000    108,000    108,000 ปฏิบัติงานวันละ
 8 ช่ัวโมง 
จ านวน 7 วัน/

สัปดาห์

อาคารเรียน 
ศพด.มีความ
สะอาด ถูก
สุขลักษณะ 
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

กอง
การศึกษา

44 โครงการจ้างเหมา
บริการแรงงานตกแต่ง
ดูแลสวนภายใน
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล
หนองบัวโคก

เพ่ือจ้างเหมาบริการ
แรงงานตกแต่งดูแลสวน

จ้างเหมาบุคคล
ปฏิบัติงานตกแต่งดูแล
สวนภายใน ศพด. 

จ านวน 2 อัตรา

   216,000     216,000  216,000    216,000    216,000 ปฏิบัติงานวันละ
 8 ช่ัวโมง 
จ านวน 7 วัน/

สัปดาห์

ภูมิทัศน์
โดยรอบ
บริเวณ ศพด.

มีความสะอาด
เรียบร้อย
สวยงาม

กอง
การศึกษา

แบบ ผ.02 68แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

2.3  แผนงานการศึกษา
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า
หน่วยงาน

    (ผลผลิตของโครงการ) 2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

(บาท)

2569  

(บาท)

 2570 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

45 โครงการครอบครัว
รวมใจตามวิถีพอเพียง

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้ตามวิถี
พอเพียงและน ากลับไปใช้
ในครอบครัวได้

ส่งเสริมให้ความรู้แก่
ประชาชนในการใช้ชีวิต
ความเป็นอยู่ตามวิถี
พอเพียง

      30,000       30,000     30,000      30,000      30,000 ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 ๖๐

ประชาชนใช้
ชีวิตความ
เป็นอยู่ตาม
วิถีพอเพียง

ส านัก
ปลัดเทศบาล

46 โครงการอบรมทักษะ
อาชีพส าหรับคนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการ

เพ่ือส่งเสริมอาชีพและสร้าง
งาน สร้างรายได้ให้กับคน
พิการ
และผู้ดูแลคนพิการ

อบรมทักษะอาชีพให้
คนพิการและผู้ดูแลคน
พิการ จ านวน ๓๐ คน

      15,000       15,000     15,000      15,000      15,000 คนพิการ
และผู้ดูแลคน
พิการมีอาชีพ
และมีรายได้ 
จ านวน ๓๐

คนพิการและ
ผู้ดูแลคน
พิการมีอาชีพ
และรายได้

ส านัก
ปลัดเทศบาล

47 โครงการอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับสิทธิ
ประโยชน์ส าหรับคน
พิการและผู้ดูแลคน
พิการ

เพ่ือให้คนพิการ ผู้ดูแลคน
พิการ ผู้ปกครอง เข้าใจถึง
สิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการด้านต่างๆ

จ านวน 30 คน   20,000   20,000     20,000   20,000   20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/

กิจกรรม

คนพิการ ผู้ดูแล
คนพิการ 
ผู้ปกครอง 
เข้าใจถึงสิทธิ
ประโยชน์ และ
สวัสดิการด้าน
ต่างๆ เพ่ิมมาก
ข้ึน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

แบบ ผ.02 69แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
2.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า
หน่วยงาน

    (ผลผลิตของโครงการ) 2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

(บาท)

2569  

(บาท)

 2570 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

48 โครงการฝึกอบรม
อาชีพในชุมชน

เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพ
และเพ่ิมรายได้ สามารถ
พ่ึงตนเองได้

ฝึกอบรมอาชีพให้
ประชาชน
ในเขตเทศบาล

  50,000   50,000     50,000   50,000   50,000 ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
จ านวน ๖๐ คน

ประชาชนมี
อาชีพและมี
รายได้เพ่ิม

ส านัก
ปลัดเทศบาล

49 โครงการอบรมการท า
ปุ๋ยหมักตามวิถีเกษตร
พอเพียง

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้และน าไปปรับ
ใช้ในการเกษตร

จัดอบรมให้ความรู้
การท าปุ๋ยหมัก
ตามวิถีเกษตรพอเพียง

  30,000   30,000     30,000   30,000   30,000 ประชาชนเข้า
รับการอบรม
การท าปุ๋ยหมัก 
จ านวน ๕๐ คน

ลดต้นทุนใน
การเกษตร 
และส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
ในชุมชนมากข้ึน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

50 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์
ชุมชน

เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพ
ได้พัฒนาการเรียนรู้
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ และสามารถพัฒนา
ต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานน า
ความรู้และ
ประสบการณ์มาต่อยอด
ได้

  20,000   20,000     20,000   20,000   20,000 กลุ่มอาชีพ
เทศบาลต าบล
หนองบัวโคก 
จ านวน ๒ ชุมชน

กลุ่มอาชีพได้
พัฒนา
การเรียนรู้
ผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มอาชีพต่างๆ
 และสามารถ
ต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ได้

ส านัก
ปลัดเทศบาล

แบบ ผ.02 70

งบประมาณและท่ีผ่านมา
2.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า
หน่วยงาน

    (ผลผลิตของโครงการ) 2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

(บาท)

2569  

(บาท)

 2570 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

51 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานด้าน
พัฒนาชุมชน

เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพ
ได้พัฒนาการเรียนรู้
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ และสามารถพัฒนา
ต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้

ผู้เข้ารับการอบรม
น าความรู้และ
ประสบการณ์มาพัฒนา
ชุมชน

   500,000     500,000  500,000    500,000    500,000 ผู้น าชุมชน กลุ่ม
องค์กรต่างๆ เข้า
ร่วมโครง
การไม่น้อยกว่า
 ๘๐ คน

ชุมชนได้รับ
การพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง
และย่ังยืน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

52 โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรี

เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มสตรีได้
ร่วมกันจัดกิจกรรมของกลุ่ม

จัดอบรมให้ความรู้กลุ่ม
สตรี

  50,000   50,000     50,000   50,000   50,000 สมาชิกกลุ่มสตรี
เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐

สตรีได้แสดงถึง
บทบาทในการ
พัฒนาชุมชน
และสังคม

ส านัก
ปลัดเทศบาล

53 โครงการจัดท าแผน
ชุมชน

เพ่ือให้ประชาชนร่วมกัน
จัดท าแผนชุมชนและได้รู้
ถึงความต้องการของคนใน
ชุมชนอย่างแท้จริง

จัดท าแผนชุมชน 
ปีละ ๑ คร้ัง

  10,000   10,000     10,000   10,000   10,000 ชุมชนมี
แผนพัฒนา ท้ัง 
๒ ชุมชน

ชุมชนมีแผน
ชุมชนเพ่ือเป็น
แนวทางในการ
พัฒนาชุมชน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

54 โครงการเยาวชนรุ่น
ใหม่ต้านภัยยาเสพติด

เพ่ือให้เยาวชนรู้ถึงพิษภัย
ของยาเสพติด

จัดอบรมให้ความรู้แก่
เยาวชนในเขตเทศบาล

  30,000   30,000     30,000   30,000   30,000 เยาวชนเข้าร่วม
โครงการ 
จ านวน ๕๐ คน

เยาวชนรู้ถึง
พิษภัยของยา
เสพติดและไม่
เข้าไปยุ่ง
เก่ียวกับยา
เสพติด

ส านัก
ปลัดเทศบาล

แบบ ผ.02 71แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

2.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า
หน่วยงาน

    (ผลผลิตของโครงการ) 2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

(บาท)

2569  

(บาท)

 2570 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

55 โครงการวันคนพิการ
สากล

เพ่ือให้คนพิการได้มีโอกาส
เข้าร่วมกิจกรรมในวันคน
พิการ

จัดกิจกรรมวันคนพิการ
สากล

  10,000   10,000     10,000   10,000   10,000 คนพิการร่วม
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 ๖๐

คนพิการได้รู้มี
ความรู้ในเร่ือง
สิทธิประโยชน์
มากข้ึน และมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม

ส านัก
ปลัดเทศบาล

56 โครงการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ

เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีและเป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความ
เข้าใจในการปฏิบัติตนอยู่
ในสังคมอย่างเป็นสุข

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 
ท้ัง ๒ ชุมชน

  80,000   80,000     80,000   80,000   80,000 ผู้สูงอายุเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตท่ี
ดีและสามารถ
ปฏิบัติตนอยู่ใน
สังคมอย่างเป็น
สุข

ส านัก
ปลัดเทศบาล

57 โครงการครอบครัว
รวมใจตามวิถีพอเพียง

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้ตามวิถี
พอเพียงและน ากลับไปใช้
ในครอบครัวได้

ส่งเสริมให้ความรู้แก่
ประชาชนในการใช้ชีวิต
ความเป็นอยู่ตามวิถี
พอเพียง

  30,000   30,000     30,000   30,000   30,000 ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 ๖๐

ประชาชนใช้
ชีวิตความ
เป็นอยู่ตาม
วิถีพอเพียง

ส านัก
ปลัดเทศบาล

แบบ ผ.02 72

2.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า
หน่วยงาน

    (ผลผลิตของโครงการ) 2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

(บาท)

2569  

(บาท)

 2570 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

58 โครงการเย่ียมบ้าน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยติดเตียงและ
ผู้ด้อยโอกาส

เพ่ือดูแลส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติด
เตียงและผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม

ออกเย่ียมบ้านผู้สูงอายุ
 ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง
และผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมภายในเขต
เทศบาลต าบลหนองบัว
โคก

    5,000     5,000   5,000     5,000     5,000 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
 ผู้ป่วยติดเตียง
และ
ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมได้รับ
การเย่ียมและ
ส่งเสริมสุขภาพ
ครบทุกคน

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
 ผู้ป่วยติดเตียง
และ
ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมได้รับ
การเย่ียมและ
ส่งเสริมป้องกัน
รักษาและฟ้ืนฟู
สุขภาพ

ส านัก
ปลัดเทศบาล

59 โครงการพัฒนาเด็ก 
เยาวชน โดยการ
เรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือให้เด็ก เยาวชนได้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ในการ
ด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เด็ก และเยาวชนเข้าร่วม
โครงการ

  30,000   30,000     30,000   30,000   30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/

กิจกรรม ร้อยละ
 80

เด็ก เยาวชนได้มี
ความรู้ในการ
ด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง น า
ความรู้ท่ีได้มา
ปรับใช้ ใน
ครัวเรือนชุมชน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

แบบ ผ.02 73

2.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า
หน่วยงาน

    (ผลผลิตของโครงการ) 2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

(บาท)

2569  

(บาท)

 2570 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

60 โครงการศูนย์บริการ
คนพิการเทศบาล
ต าบลหนองบัวโคก

เพ่ือให้คนพิการท่ีอยู่ใน
พ้ืนท่ีความรับผิดชอบได้
เข้าถึงการบริการและ
สวัสดิการ ตามสิทธิ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ

คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ
 เทศบาลต าบลหนองบัว
โคก   และ
คณะกรรมการศูนย์

    5,000     5,000   5,000     5,000     5,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/

กิจกรรม 
ผู้ใช้บริการ
ศูนย์บริการคน
พิการ

คนพิการได้รับ
การประสาน
ความ
ช่วยเหลือกับ
หน่วยงานของ
รัฐ ท่ีมีอ านาจ
มีหน้าท่ี
รับผิดชอบ
เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือคน
พิการตาม
ประเภทความ
พิการ

ส านัก
ปลัดเทศบาล

แบบ ผ.02 74

2.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์        เป้าหมาย ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
    (ผลผลิตของโครงการ) 2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

(บาท)

2569  

(บาท)

 2570 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

61 โครงการจ้างเหมา
บริการบริการในการ
ช่วยเหลือปฏิบัติ
หน้าท่ีปกติ

เพ่ือจ้างเหมาบริการบุคคล
ด าเนินการปฏิบัติงานให้กับ
เทศบาล ตามภารกิจท่ี
ได้รับมอบหมาย

จ้างเหมาบุคคลท าความ
สะอาดถนนในซอยต่างๆ
 ของเทศบาลต าบล
หนองบัวโคก  จ านวน  

3  อัตราๆ  ละ  

9,000.-บาท  รวม  

12  เดือน  เป็นเงิน  

324,000.-บาท

   324,000     324,000  324,000    324,000    324,000 ถนนในซอยต่างๆ
 ของเทศบาล 
มีควมสะอาดร้อย
ละ 80

ถนนสะอาด 
ลดฝุ่น ลด
มลพิษ  
ประชาชนมี
สุขภาพดีข้ึน

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

62 โครงการอาหารสะอาด
  รสชาติอร่อย

เพ่ือให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในโครงการ

ประชาชนร่วมโครงการ
อาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย

   100,000     100,000  100,000    100,000    100,000 ประชาชนท้ัง ๒ 
ชุมชน เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐

ประชาชนร่วม
โครงการ
อาหารสะอาด 
รสชาติอร่อย

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

63 โครงการอาสาสมัคร
บริบาลท้องถ่ิน เพ่ือ
ดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิงเป็นอาสาสมัคร
บริบาลท้องถ่ิน

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ปฏิบัติหน้าท่ีดูแล
ผู้สูงอายุพ่ึงพิงอย่างต่อเน่ือง

เพ่ือดูแลผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะพ่ึงพิงมีคุณภาพ
ชีวิตและสุขภาพท่ีดี

   120,000     120,000  120,000    120,000    120,000 อาสาสมัคร
บริบาลท้องถ่ิน

ประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบล
หนองบัวโคกมี
สุขภาพดีข้ึน

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

แบบ ผ.02 75

2.5  แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์        เป้าหมาย ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
    (ผลผลิตของโครงการ) 2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

(บาท)

2569  

(บาท)

 2570 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

64 โครงการอุดหนุน
ส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริ ด้าน
สาธารณสุข

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
ให้กับหมู่บ้าน / ชุมชนใน
การด าเนินตามโครงการ

สนับสนุนให้กับหมู่บ้าน/

 ชุมชนๆ ละ 20,000.-

 บาท  จ านวน  2 ชุมชน

  40,000   40,000    40,000   40,000   40,000 ชุมชนจ านวน 2
 ชุมชนด าเนิน
กิจกรรม

เทศบาลได้
ด าเนินการ
ตามแนวทาง
พระราชด าริ 
และประชาชน
มีส่วนร่วม  
สามารถสร้าง
ความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนได้

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

แบบ ผ.02 76

2.5  แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)



2.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

       เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า

หน่วยงาน
    (ผลผลิตของโครงการ) 2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

(บาท)

2569  

(บาท)

 2570 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

65 โครงการท าบุญตัก
บาตรในวันข้ึนปีใหม่

เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการท าบุญตักบาตร ใน
วันข้ึนปีใหม่

ประชาชนร่วมกิจกรรม
ตักบาตรในวันข้ึนปีใหม่

  50,000   50,000     50,000   50,000   50,000 ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 ๖๐

ประชาชนร่วม
ท าบุญใส่บาตร
ในวันข้ึนปีใหม่

กอง
การศึกษา

66 โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชนต้านยา
เสพติด

เพ่ือส่งเสริมการออกก าลัง
กายและรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด

จัดการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติดภายในเขต
เทศบาล

   50,000    50,000    50,000    50,000    50,000 ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 ๘๐

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
และห่างไกลยา
เสพติด

กอง
การศึกษา

แบบ ผ.02 77แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



2.7 แผนงานงบกลาง
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

       เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า

หน่วยงาน
    (ผลผลิตของโครงการ) 2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

(บาท)

2569  

(บาท)

 2570 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

67 โครงการสงเคราะห์
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ

เพ่ือให้ผู้มีสิทธิรับเบ้ีย
ยังชีพได้รับการ
สงเคราะห์ตามนโยบาย
รัฐบาล

ผู้สูงอายุท่ีมีอายุครบ 
๖๐ ปี ทุกคน ท่ีอยู่ในเขต
เทศบาล

2,600,000   2,600,000   2,600,000  2,600,000  2,600,000  ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ
ครบ ๖๐ ปี
ได้รับการ
สงเคราะห์เบ้ีย
ยังชีพครบทุกคน

ผู้สูงอายุได้รับ
เบ้ียยังชีพครบ
ทุกคน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

68 โครงการสงเคราะห์
เบ้ียยังชีพคนพิการ

เพ่ือให้ผู้มีสิทธิรับเบ้ียยังชีพ
ได้รับการสงเคราะห์ตาม
นโยบายรัฐบาล

คนพิการท่ีได้ข้ึน
ทะเบียนทุกคน 
ท่ีอยู่ในเขตเทศบาล

  600,000    600,000  600,000   600,000   600,000 คนพิการได้รับ
การสงเคราะห์
เบ้ียยังชีพครบ
ทุกคน

คนพิการได้รับ
เบ้ียยังชีพครบ
ทุกคน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

69 โครงการสงเคราะห์
เบ้ียยังชีพผู้ติดเช้ือเอดส์

เพ่ือให้ผู้มีสิทธิรับเบ้ียยังชีพ
ได้รับการสงเคราะห์ตาม
นโยบายรัฐบาล

ติดเช้ือเอดส์ท่ีเปิดเผย
ตนเอง ท่ีอยู่ในเขต
เทศบาล

     42,000      42,000    42,000     42,000     42,000 ผู้ติดเช้ือเอดส์
ได้รับ
การสงเคราะห์
เบ้ียยังชีพครบ
ทุกคน

ผู้ติดเช้ือเอดส์
ได้รับเบ้ียยังชีพ
ครบทุกคน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

70 โครงการสมทบ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลต าบล
หนองบัวโคก

เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับกองทุนฯ

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับกองทุนฯ

     20,000      20,000    20,000     20,000     20,000 สมทบเงินเข้า
กองทุนฯปีละ ๑
 คร้ัง

ประชาชนได้รับ
สวัสดิการจาก
กองทุนฯ ตาม
ความจ าเป็น
และเหมาะสม

ส านัก
ปลัดเทศบาล

แบบ ผ.02 78

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)



2.8  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

       เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า

หน่วยงาน
    (ผลผลิตของโครงการ) 2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

(บาท)

2569  

(บาท)

 2570 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

71 โครงการจ้างเหมา
แรงงานให้ผู้รับจ้าง
ท างานให้กับเทศบาล

เพ่ือจ้างเหมาบริการ
แรงงานด าเนินการ
ปฏิบัติงานให้กับเทศบาล 
ตามภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมาย

จ้างท าความสะอาดใน
งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  และงาน
อ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  
 จ านวน  1  อัตรา

   108,000     108,000  108,000    108,000    108,000 งานของเทศบาล
มีการด าเนินการ
ต่อเน่ือง เกิด
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ร้อย
ละ 80

ส านักงาน
สะอาด เป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย

ส านัก
ปลัดเทศบาล

แบบ ผ.02 79

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๗ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า
หน่วยงาน

    (ผลผลิตของโครงการ) 2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

(บาท)

2569  

(บาท)

 2570 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

72 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ  สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี(อพ.สธ.)

เพ่ือสร้างการรับรู้ให้
ข้าราชการ พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ี และประชาชน
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการด าเนินงานสนอง
พระราชด าริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)

เทศบาลต าบลหนองบัว
โคกด าเนินการเข้าร่วม
โครงการดังกล่าว  และ
ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานให้อ าเภอ
ได้ทราบ

  20,000   20,000     20,000   20,000   20,000 หน่วยงานได้
ด าเนินการ
รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ
 ร้อยละ 100

หน่วยงานได้มี
การด าเนิน
โครงการตาม
แนวทาง
พระราชด าริ 
และสามารถ
สร้างรายได้ให้
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีได้

ส านัก
ปลัดเทศบาล

/ กอง
สาธารณสุข
แล่ะงแวด

ล้อม

แบบ ผ.02 80

3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและท่ีผ่านมา

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า
หน่วยงาน

    (ผลผลิตของโครงการ) 2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

(บาท)

2569  

(บาท)

 2570 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

73 โครงการท าความ
สะอาดท่อและราง
ระบายน้ า

เพ่ือแก้ไขเหตุร าคาญ
และไม่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุ
ของสัตว์และแมลงน าโรค
และท าให้ระบายน้ าได้
สะดวก

แก้ไขเหตุร าคาญและไม่
เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุของ
สัตว์และแมลงน าโรค
และท าให้ไหลได้สะดวก

   30,000    30,000    30,000    30,000    30,000 ท าความสะอาด
ท่อและราง
ระบายน้ าท้ัง ๒ 
ชุมชน

ท่อและราง
ระบายน้ าได้
สะดวกไม่อุด
ตันและไม่เป็น
แหล่งเพราะ
พันธ์ุของสัตว์
น าโรคต่างๆ

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

74 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

เพ่ือป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในเขตเทศบาล

ออกรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เก่ียวกับโรคไข้เลือดออก

   70,000    70,000    70,000    70,000    70,000 อสม. ประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐

สามารถ
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออกได้

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

75 โครงการป้องกัน
และควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า

เพ่ือป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า
ในเขตเทศบาล

ออกรณรงค์
ประชาสัมพันธ์
และฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

   50,000    50,000    50,000    50,000    50,000 สุนัขและแมวใน
เขตเทศบาล
ได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า
ครบ ๑๐๐%

สามารถ
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าได้

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

แบบ ผ.02 81

3.2  แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า
หน่วยงาน

    (ผลผลิตของโครงการ) 2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

(บาท)

2569  

(บาท)

 2570 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

76 โครงการส่งเสริม 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
แหล่งท่องเท่ียวพัฒนา
และปรับปรุงภูมิทัศน์
ในชุมชน

เพ่ือเป็นการสร้างความ
สามัคคีและสร้างกลุ่ม
อาสาสมัครและพิทักษ์
ส่ิงแวดล้อมในชุมชนเพ่ิม
มากข้ึน

ปลูกต้นไม้และปลูกป่า
ในชุมชน ดูแล ฟ้ืนฟู 
อนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ

   20,000    20,000     20,000    20,000    20,000 ประชาชนและ
เยาวชนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐

มีกลุ่ม
อาสาสมัคร
พิทักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติเพ่ิมมากข้ึน

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

77 โครงการสุขาภิบาล
อาหาร

เพ่ือให้ร้านอาหาร/แผง
ลอยมีความรู้และปฏิบัติได้
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
อาหาร

จัดอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการ พร้อมท้ัง
ตรวจแนะน าเก่ียวกับ
สุขาภิบาลอาหาร

   30,000    30,000     30,000    30,000    30,000 จ านวน
ร้านอาหาร/
แผงลอยท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 ๖๐

ผู้ประกอบการ
ปฏิบัติถูกต้อง
ตามหลัก
สุขาภิบาล 
ผู้บริโภคได้
รับประทาน
อาหารท่ี
สะอาดถูก
สุขลักษณะ

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

แบบ ผ.02 82แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

3.2  แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า
หน่วยงาน

    (ผลผลิตของโครงการ) 2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

(บาท)

2569  

(บาท)

 2570 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

78 โครงการอบรม
ให้ความรู้เก่ียวกับ
โรคเอดส์

เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน
และเยาวชนเก่ียวกับการ
ป้องกัน
โรคเอดส์

จัดอบรมให้ความรู้
แก่ประชาชนและเยาวชน
ในเขตเทศบาล

   30,000    30,000     30,000    30,000    30,000 ประชาชนและ
เยาวชนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐

ประชาชนและ
เยาวชนได้รับ
ความรู้เก่ียวกับ
โรคเอดส์

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

79 โครงการนวัตกรรม
การปักหมุดจัดหวัด
สะอาด (จุดรวบรวม
ขยะอันตราย) ของ
เทศบาลต าบลหนอง
บัวโคก  อ าเภอจัตุรัส 
 จังหวัดชัยภูมิ

เพ่ือเป็นจุดรวบรวมขยะ
อันตรายภายในชุมชน  
สามารถลดและคัดแยกขยะ
ในชุมชนของเทศบาล
ต าบลหนองบัวโคก

ด าเนินการจัดต้ังจุดรวม
ขยะอันตราย  จ านวน  
2 จุด  ในชุมชนเทศบาล

  60,000   60,000    60,000   60,000   60,000 ประชาชน มีจุด
ท้ิงขยะอันตราย
 จ านวนขยะใน
ชุมชนลดลงร้อย
ละ 20

ประชาชนลด
ความเส่ียง
จากมลพิษ
และสารพิษ
ตกค้างท่ีจะ
เข้าสู่ร่างกาย

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

80 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ

เพ่ือด าเนินการป้องกัน 
และควลคุมโรคติดต่อท่ี
เกิดข้ึน

ด าเนินการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ ใน
พ้ืนท่ีเทศบาลต าบล
หนองบัวโคก

  300,000    300,000  300,000   300,000   300,000 ประชาชนลด
การติดเช้ือ
จ านวน  2 

ชุมชน ในเขต
เทศบาล

พ้ืนท่ีในเขต
เทศบาลได้รับ
การป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ
 ประชาชนลด
ความเส่ียงใน
โรคติดต่อ

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

แบบ ผ.02 83

3.2  แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า
หน่วยงาน

    (ผลผลิตของโครงการ) 2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

(บาท)

2569  

(บาท)

 2570 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

81 โครงการรักน้ า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และ
พัฒนาแหล่งน้ า

จัดกิจกรรมโครงการรัก
น้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน

   20,000    20,000    20,000    20,000    20,000 จ านวน
ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 ๖๐

เพ่ิมพ้ืนท่ีสี
เขียว รักษา
แหล่งน้ า

ส านัก
ปลัดเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า
หน่วยงาน

    (ผลผลิตของโครงการ) 2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

(บาท)

2569  

(บาท)

 2570 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

82 โครงการจัดการขยะ
อย่างครบวงจร

เพ่ือคัดแยกขยะและลด
ปริมาณขยะภายในชุมชน

รณรงค์คัดแยกขยะ
ต้ังแต่ต้นทางเพ่ือลด
ปริมาณขยะ

   30,000    30,000    30,000    30,000    30,000 จ านวน
ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 ๖๐

มีการคัดแยก
ขยะและ
ปริมาณขยะ
ลดลง

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

แบบ ผ.02 84

3.4  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

3.3  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
       เป้าหมาย

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า
หน่วยงาน

    (ผลผลิตของโครงการ) 2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

(บาท)

2569  

(บาท)

 2570 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

83 โครงการปรับปรุง
สถานท่ีท้ิงขยะ

เพ่ือฝังกลบขยะมูลฝอย
และปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรอบ

ฝังกลบขยะมูลฝอย
ท่ีบ่อท้ิงขยะเทศบาล

   100,000     100,000  100,000    100,000    100,000 ฝังกลบขยะมูล
ฝอย ปีละ ๑ คร้ัง

บ่อขยะมีการ
ฝังกลบขยะท่ี
ถูกต้อง

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

84 โครงการหนองบัวโคก
สะอาดตา

เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีเขต
เทศบาลให้สะอาดเป็น
ระเบียบ

พัฒนาท าความสะอาด
ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล

   20,000    20,000    20,000    20,000    20,000 จ านวน
ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 ๖๐

พ้ืนท่ีเขต
เทศบาลมี
ความสะอาด
เป็นระเบียบ

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

แบบ ผ.02 85

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

3.4  แผนงานเคหะและชุมชน



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๘ การบริการจัดการบ้านเมืองท่ีดี  มีประสิทธิภาพ

๔.1 แผนงานบริหารท่ัวไป
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

       เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า

หน่วยงาน
    (ผลผลิตของโครงการ)

2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

(บาท)

2569  

(บาท)

 2570 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

85 โครงการจ้างเหมา
บริการบริการเพ่ือ
ช่วยเหลือในการ
ปฏิบัติงาน

เพ่ือจ้างเหมาแรงงานให้
ผู้รับจ้างท างานอย่างใด
อย่างหน่ึงตามหน้าท่ีของ
เทศบาลต าบลหนองบัวโคก

จ้างเหมาแรงงานบุคคล
ภายนอก าเนินการ
ปฏิบัติงานให้กับ
เทศบาลต าบลหนองบัว
โคก

   100,000     100,000  100,000    100,000    100,000 การด าเนินการ
ปฏิบัติงาน
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
เกิดประโยชน์
ต่อราชการ ร้อย
ละ 80

การด าเนินการ
ในการ
ปฏิบัติงาน
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
มีประสิทธิภาพ
 ประสิทธิผล

ส านัก
ปลัดเทศบาล

86 โครงการปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาล

เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ

ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาล

   10,000    10,000     10,000    10,000    10,000 ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาล
อย่างน้อยปีละ 
๒ คร้ัง

ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารได้รับ
การปรับปรุงให้
เป็นปัจจุบัน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

แบบ ผ.02 86แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี



๔.1 แผนงานบริหารท่ัวไป
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

       เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า

หน่วยงาน
    (ผลผลิตของโครงการ) 2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

(บาท)

2569  

(บาท)

 2570 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

87 โครงการประกันภัย
รถราชการ

เพ่ือคุ้มครองรถท่ีท าประกัน
 คู่กรณี คุ้มครองการ
บาดเจ็บและเสียชีวิต

ท าประกันภัยรถราชการ
ทุกคัน

   50,000    50,000     50,000    50,000    50,000 ท าประกันภัยรถ
ราชการทุกคัน

คุ้มครองรถท่ีท า
ประกันคู่กรณี 
คุ้มครองการ
บาดเจ็บและ
เสียชีวิต

ส านัก
ปลัดเทศบาล

88 โครงการเล้ียงรับรอง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเล้ียงรับรองคณะ
บุคคลท่ีมาตรวจเย่ียม 
ศึกษาดูงานและการ
ประชุมสภาเทศบาล

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เล้ียงรับรอง

  120,000    120,000  120,000   120,000   120,000 สามารถให้การ
ต้อนรับคณะ
บุคคลท่ีมาตรวจ
เย่ียม ศึกษาดู
งานและการ
ประชุมสภาได้
อย่างเรียบร้อย

เล้ียงรับรอง
คณะบุคคล
ท่ีมาตรวจเย่ียม
 ศึกษาดูงาน
และการ
ประชุมสภา
เทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล

89 โครงจัดงาน จัด
นิทรรศการ  การ
ประกวด  การแข่งขัน
และพิธีเปิดอาคารต่างๆ

เพ่ือให้มีการด าเนินการ จัด
นิทรรศการ  การประกวด 
 การแข่งขันและพิธีเปิด
อาคารต่างๆ ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของเทศบาล

 จัดนิทรรศการ  การ
ประกวด  การแข่งขัน
และพิธีเปิดอาคารต่างๆ

   20,000    20,000     20,000    20,000    20,000 การด าเนินการ
ปฏิบัติงาน
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
เกิดประโยชน์
ต่อราชการ ร้อย
ละ 80

เทศบาลต าบล
หนองบัวโคกมี
การ
ด าเนินงาน
บรรลุ
วัตถุประสงค์  
มีประสิทธิพ

ส านัก
ปลัดเทศบาล

แบบ ผ.02 87

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)



๔.1 แผนงานบริหารท่ัวไป
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

       เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า

หน่วยงาน
    (ผลผลิตของโครงการ) 2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

(บาท)

2569  

(บาท)

 2570 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

90 โครงการเลือกต้ัง
นายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล

เพ่ือให้การเลือกต้ังท่ีสุจริต
และเท่ียงธรรม และ
ส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ตามระบอบประชาธิปไตย

จัดให้มีการเลือกต้ัง
นายกเทศมนตรีและสมาชิก
สภาเทศบาล และมีความ
เรียบร้อยในการจัดการ
เลือกต้ังและไม่มีการร้องเรียน

   400,000     400,000  400,000    400,000    400,000 ประชาชนมาใช้
สิทธิเลือกต้ังไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 ๘๐

การเลือกต้ังมี
ความสุจริต
และเท่ียงธรรม

ส านัก
ปลัดเทศบาล

91 โครงการจัดท าแผน
พัฒนาเทศบาล

เพ่ือรับฟังปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน

จัดเวทีประชาคมเพ่ือรับฟัง
ปัญหาและความต้องการ 
และให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเทศบาล

  10,000   10,000    10,000    10,000   10,000 ประชาชนเข้า
ร่วมประชาคม
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐

แผนพัฒนาเป็น
เคร่ืองมือใน
การพัฒนา
เทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล

92 โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล

เพ่ือให้ผู้บริหาร บุคลากร
ขององค์กรมีความรู้ความ
เข้าใจในเร่ืองหลักธรรมาภิ
บาล คุณธรรมและ
จริยธรรม และให้
ความส าคัญกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

ผู้บริหารท้องถ่ิน 
พนักงานและลูกจ้าง
เทศบาล จ านวน ๔๐ คน

    1,000     1,000   1,000     1,000     1,000 ผู้บริหาร พนักงาน
และลูกจ้างมีความรู้
ความเข้าใจในหลัก
ธรรมาภิบาล 
คุณธรรมจริยธรรม 
และให้ความส าคัญ
กับการป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ

ผู้บริหาร 
พนักงานและ
ลูกจ้างมีความรู้
 ความเข้าใจ 
ในหลัก
ธรรมาภิบาล
มากย่ิงข้ึน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

แบบ ผ.02 88

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)



๔.1 แผนงานบริหารท่ัวไป
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

       เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า

หน่วยงาน
    (ผลผลิตของโครงการ) 2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

(บาท)

2569  

(บาท)

 2570 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

93 โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
แก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาลและ
พนักงานของเทศบาล

เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานและ
ลูกจ้าง มีคุณธรรมและ
จริยธรรม และตระหนักถึง
หน้าท่ีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
ถูกต้อง เป็นธรรมและ
โปร่งใส

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานและลูกจ้าง เข้า
รับการอบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

  10,000   10,000    10,000   10,000   10,000 ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานและ
ลูกจ้าง เข้ารับ
การอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 ๘๐

ผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานและ
ลูกจ้าง ได้รับการ
ส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมและ
ตระหนักถึงหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม 
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความถูกต้อง เป็น
ธรรมและโปร่งใส

ส านัก
ปลัดเทศบาล

94 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการป้องกันการ
ทุจริต

เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในการป้องกัน
ปัญหาการทุจริต

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานและลูกจ้าง เข้า
รับการอบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐และได้รับ
การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในการป้องกัน
ปัญหาการทุจริต

  20,000   20,000    20,000   20,000   20,000 ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานและ
ลูกจ้าง เข้ารับ
การอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 ๘๐

ผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานและ
ลูกจ้าง ได้รับการ
ส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมใน
การป้องกันการ
ทุจริต มีความ
ตระหนักต่อหน้าท่ี
และความ
รับผิดชอบเพ่ิมข้ึน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

แบบ ผ.02 89

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)



๔.1 แผนงานบริหารท่ัวไป
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

       เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า

หน่วยงาน
    (ผลผลิตของโครงการ) 2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

(บาท)

2569  

(บาท)

 2570 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

95 โครงการสมุดความดี
พนักงานจ้าง

เพ่ือประโยชน์ในการ
ติดตามงานท่ีพนักงานจ้าง
ได้ปฏิบัติ สร้างจิตส านึก
ในการปฏิบัติงานด้านความ
รับผิดชอบต่องานท่ีได้รับ
มอบหมาย

พนักงานจ้างเทศบาล
ต าบลหนองบัวโคก

  10,000   10,000    10,000   10,000   10,000 พนักงานจ้าง 
ร้อยละ 80  มี
จิตส านึกในการ
ปฏิบัติงาน

พนักงาน  มี
จิตส านึกในการ
ปฏิบัติงานด้าน
ความรับผิดชอบ
 ซ่ือตรง ซ่ือสัตย์ 
สุจริตต่องานท่ี
ได้รับมอบหมาย

ส านัก
ปลัดเทศบาล

96 โครงการส ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับ 
บริการของเทศบาล

เพ่ือทราบถึงความพึงพอใจ
ของประชาชนในการ
ให้บริการของเทศบาล

สุ่มตัวอย่างจาก
ผู้รับบริการเพ่ือให้ทราบ
ถึงความพึงพอใจของ
ประชาชน

  20,000   20,000    20,000   20,000   20,000 สุ่มตัวอย่างจาก
ผู้รับ
บริการ จ านวน
 ๑๐๐ คน

เทศบาลมี
ข้อมูลเพ่ือ
น ามาปรับปรุง
คุณภาพการ
ให้บริการ

ส านัก
ปลัดเทศบาล

97 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน
และลูกจ้างเทศบาล

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ
ประสบการณ์แก่บุคลากร
ของเทศบาล

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน
และลูกจ้างเทศบาล
ทุกคน

   400,000     400,000  400,000    400,000    400,000 ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานและ
ลูกจ้างเทศบาล
ทุกคนมีความรู้

เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ

ส านัก
ปลัดเทศบาล

แบบ ผ.02 90แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



๔.1 แผนงานบริหารท่ัวไป
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

       เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า

หน่วยงาน
    (ผลผลิตของโครงการ) 2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

(บาท)

2569  

(บาท)

 2570 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

98 โครงการปรับปรุง
ระบบแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน      
เพ่ือรองรับ พ.ร.บ. 

ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูก
สร้าง พ.ศ. 2562

เพ่ือพัฒนาระบบการ
จัดเก็บภาษี

ปรับปรุงระบบแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
และสามารถจัดเก็บภาษี
ได้เพ่ิมมากข้ึน

  200,000    200,000  200,000   200,000   200,000 มีระบบแผนท่ี
และทะเบียน
ทรัพย์สินท่ี
ถูกต้อง ครบถ้วน

สามารถจัดเก็บ
ภาษีได้เพ่ิมมาก
ข้ึน

กองคลัง

99 โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินระดับ
อ าเภอจัตุรัส

เพ่ือสนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินระดับอ าเภอจัตุรัส

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
ระดับอ าเภอจัตุรัส

  30,000   30,000    30,000   30,000   30,000 อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กับ อปท. ท่ี
ด าเนินการ
จัดซ้ือจัดจ้าง
ให้กับทางศูนย์ฯ

ประชาชน
สามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
การซ้ือหรือการ
จ้างของ อปท.

ในเขตอ าเภอ
จัตุรัส

ส านัก
ปลัดเทศบาล

100 โครงการขับเคล่ือน
การจัดต้ังอุทยานธรณี 
(ชัยภูมิ จีโอพาร์ค)

เพ่ือเป็นการรณรงค์ และ
ขับเคล่ือในการจัดต้ัง
อุทยานธรณี (ชัยภูมิ จีโอ
พาร์ค)  ให้ประชาชน และ
นักท่องเท่ียวได้รับรู้

ประชาชน และ
นักท่องเท่ียวได้รับรู้ถึง
อุทยานธรณี (ชัยภูมิ จี
โอพาร์ค)

  10,000   10,000    10,000   10,000   10,000 ประชาชน นัก
ท่องเท่ียงได้รับรู้
 ข้อมูลข่าวสาร 
ร้อยละ 50

ประชาชน และ
นักท่องเท่ียวได้
รับรู้ แหล่ง
ท่องเท่ียว

ส านัก
ปลัดเทศบาล

แบบ ผ.02 91แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



๔.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์        เป้าหมาย ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

    (ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

(บาท)

2569  

(บาท)

 2570 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

101 โครงการจัดต้ังจุด
บริการประชาชน  
ร่วมรณรงค์ป้องกัน
การแพร่ระบาดของ
โรคและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์

เพ่ือให้บริการประชาชนใน
การรณรงค์ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคและผู้ใช้รถ
ใช้ถนนเกิดความปลอดภัย
และได้รับค าแนะน าจาก
การเดินทาง

อยู่ให้บริการจุดตรวจ
บริการประชาชน
บริเวณส่ีแยกหนองบัว
โคกช่วงเทศกาลปีใหม่
และสงกรานต์

   300,000     300,000  300,000    300,000    300,000 ให้บริการประชาชน
ในการรณรงค์
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคและ
ผู้ใช้รถใช้ถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์ ปีละ ๒ 
คร้ัง

ประชาชนผู้ใช้
รถใช้ถนนเกิด
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

102 โครงการฝึกภาคสนาม
 อปพร.

เพ่ือฝึกทบทวนและพัฒนา
ทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ี

ฝึกภาคสนามให้กับ 
อปพร.

      10,000       10,000     10,000      10,000      10,000 ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมพัฒนา
ทักษะในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี

อปพร.

ปฏิบัติงานได้
อย่างรวดเร็ว
และปลอดภัย

ส านัก
ปลัดเทศบาล

103 โครงการระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน

เพ่ือให้ความช่วยเหลือ
ผู้ป่วยบาดเจ็บได้รับการ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นและ
น าส่งโรงพยาบาล

ให้บริการการแพทย์
ฉุกเฉินเบ้ืองต้น

      80,000       80,000     80,000      80,000      80,000 ให้ความ
ช่วยเหลือผู้ป่วย
บาดเจ็บได้รับ
การปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้น
และน าส่ง
โรงพยาบาล

ผู้ป่วยบาดเจ็บ
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
เบ้ืองต้นอย่าง
ทันท่วงที

ส านัก
ปลัดเทศบาล

แบบ ผ.02 92แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



๔.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์        เป้าหมาย ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

    (ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

(บาท)

2569  

(บาท)

 2570 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

104 โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

เพ่ือฝึกทบทวนและพัฒนา
ทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ี

ฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

   50,000    50,000     50,000    50,000    50,000 ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้
พัฒนาทักษะใน
การปฏิบัติหน้าท่ี

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
สามารถ
ปฏิบัติงานได้
อย่างรวดเร็ว
และปลอดภัย

ส านัก
ปลัดเทศบาล

105 โครงการเสริมสร้าง
การรับรู้เยาวชนด้าน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

เพ่ือให้เยาวชนได้รับรู้ด้าน
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

เยาวชนในเขตเทศบาล
ต าบลหนองบัวโคก

   10,000    10,000     10,000    10,000    10,000 เยาวชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจด้านการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย  ร้อย
ละ 80

เยาวชนมี
ความรู้และ
วิธีการป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
สามารถน าไป
ช่วยเหลือ
ตนเอง และ
ครอบครัวได้
เบ้ืองต้น

ส านัก
ปลัดเทศบาล

แบบ ผ.02 93

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)



๔.3 แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

       เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า

หน่วยงาน
    (ผลผลิตของโครงการ) 2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

(บาท)

2569  

(บาท)

 2570 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

106 โครงการส ารวจ/รังวัด
ท่ีดิน
สาธารณประโยชน์
ส าหรับหนังสือส าคัญ
ส าหรับท่ีหลวง (น.ส.ล.)

เพ่ือด าเนินการส ารวจ/

รังวัดท่ีดิน
สาธารณประโยชน์ส าหรับ
หนังสือส าคัญส าหรับท่ี
หลวง (น.ส.ล.)  สามารถ
ตอบสนองต่อความ
ต้องการและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เทศบาลต าบลหนองบัว
โคก  อกกส ารวจ/รังวัด
ท่ีสาธารณประโยชน์ ใน
พ้ืนท่ีของเทศบาล

 50,000  50,000    50,000  50,000  50,000 มีการ
ด าเนินการออก
ส ารวจ/รังวัด
ท่ีดิน
สาธารณประโยช
น์ ร้อยละ 100

สามารถแก้ไข
ปัญหาการบุก
รุกท่ี
สาธารณประโย
ชน์ในพ้ืนท่ีของ
เทศบาลต าบล
หนองบัวโคก

กองช่าง

แบบ ผ.02 94แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



๔.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

       เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า

หน่วยงาน
    (ผลผลิตของโครงการ) 2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

(บาท)

2569  

(บาท)

 2570 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

107 โครงการงานรัฐพิธี 
เฉลิมพระเกียรติ
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ

เพ่ือสร้างจิตส านึกและ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันฯ

จัดงานรัฐพิธี กิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติและ
สนับสนุนโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ
และพระราชพิธีต่างๆ

   100,000     100,000  100,000    100,000    100,000 คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 ๖๐

ประชาชนเข้า
ร่วมงานรัฐพิธี
ต่างๆและได้
แสดงออกถึง
ความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันฯ

กอง
การศึกษา

108 โครงการ
วันปิยมหาราช

เพ่ือสร้างจิตส านึก
และแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันฯ

ร่วมแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันฯ
กับทางอ าเภอ

    2,000     2,000   2,000     2,000     2,000 คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 ๖๐

ประชาชนเข้า
ร่วมงานวันปิย
มหาราชและ
ได้แสดงออก
ถึงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันฯ

กอง
การศึกษา

แบบ ผ.02 95

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)



๔.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

       เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า

หน่วยงาน
    (ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563  

(บาท)

2564  

(บาท)

 2565 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

109 โครงการวันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร วันพ่อแห่งชาติ
 และวันชาติ

เพ่ือสร้างจิตส านึกและ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันฯ

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานเทศบาล
และประชาชนได้ร่วม
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันฯ

  30,000   30,000     30,000   30,000   30,000 คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล
และประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนได้
ร่วมแสดงออก
ถึงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันฯ

กอง
การศึกษา

110 โครงการวันท้องถ่ินไทย เพ่ือเข้าร่วมงานวันท้องถ่ิน
ไทยร่วมกับจังหวัด

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานเทศบาล
เข้าร่วมงานวันท้องถ่ิน
ไทย

    3,000     3,000   3,000     3,000     3,000 คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 ๖๐

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนได้
ร่วมแสดงออก
ถึงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันฯ

กอง
การศึกษา

แบบ ผ.02 96

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)



๔.4   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

       เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า

หน่วยงาน
    (ผลผลิตของโครงการ) 2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

(บาท)

2569  

(บาท)

 2570 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

111 โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพัน
ปีหลวง

เพ่ือสร้างจิตส านึกและ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันฯ

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานเทศบาล
และประชาชนได้ร่วม
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันฯ

  40,000   40,000     40,000   40,000   40,000 คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 ๖๐

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนได้
ร่วมแสดงออก
ถึงความ
จงรักภักดีต่อ

กอง
การศึกษา

112 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี
 สินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว

เพ่ือสร้างจิตส านึกและ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันฯ

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานเทศบาล
และประชาชนได้ร่วม
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันฯ

  80,000   80,000     80,000   80,000   80,000 คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 ๖๐

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนได้
ร่วมแสดงออก
ถึงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันฯ

กอง
การศึกษา

แบบ ผ.02 97

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)



๔.4  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

       เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า

หน่วยงาน
    (ผลผลิตของโครงการ)

2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

(บาท)

2569  

(บาท)

 2570 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

113 โครงการวันคล้ายวัน
สวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถ
บพิตร

เพ่ือสร้างจิตส านึกและ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันฯ

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานเทศบาล
และประชาชนได้ร่วม
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันฯ

  40,000   40,000     40,000   40,000   40,000 คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 ๖๐

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนได้
ร่วมแสดงออก
ถึงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันฯ

กอง
การศึกษา

114 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระ
บรมราชินี

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ
บรมราชินี

จัดงานหรือร่วมกับ
อ าเภอและจังหวัด

  50,000   50,000     50,000   50,000   50,000 ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐

ประชาชนได้
แสดงออกถึง
ความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันฯ

กอง
การศึกษา

แบบ ผ.02 98

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)



๔.4  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

       เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า

หน่วยงาน
    (ผลผลิตของโครงการ)

2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

(บาท)

2569  

(บาท)

 2570 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

115 โครงการวันเทศบาล เพ่ือให้ทุกฝ่ายตระหนัก
และร่วมกันพัฒนาเพ่ือ
ส่วนรวม

ท าบุญตักบาตรและ
พัฒนาท าความสะอาด
พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล

  20,000   20,000     20,000   20,000   20,000 ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 ๖๐

ทุกภาคส่วนให้
ความร่วมมือ
ในการพัฒนา

กอง
การศึกษา

๔.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

       เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า

หน่วยงาน
    (ผลผลิตของโครงการ) 2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

(บาท)

2569  

(บาท)

 2570 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

116 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาประชาธิปไตย

เพ่ือส่งเสริมและให้ความรู้
ความเข้าใจ ในสิทธิหน้าท่ี
และหลักการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข ประชาชนเทิดทูน
สถาบัน สร้างความเข้มแข็ง
ในระบอบประชาธิปไตย
ให้กับชุมชน

ผู้น าชุมชนและองค์กร
ต่างๆ เข้าร่วมโครงการ

  20,000   20,000     20,000   20,000   20,000 ผู้น าชุมชนและ
องค์กรต่างๆ 
เข้าร่วมประชุม 
ร้อยละ 80  

มความรู้ความ
เข้าใจในโครงการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ได้รับรู้ และ
เข้าใจในสิทธิ
หน้าท่ีและ
หลักการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
อันมี
พระมหากษัตริย์
เป็นประมุข

ส านัก
ปลัดเทศบาล

แบบ ผ.02 99

งบประมาณและท่ีผ่านมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)



๔.6  แผนงานงบกลาง 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์        เป้าหมาย ตัช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

    (ผลผลิตของโครงการ) 2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

(บาท)

2569  

(บาท)

 2570 

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

117 โครงการจัดการจราจร เพ่ือจัดระเบียบการจราจร 
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยใน
ชุมชน  ประชาชนมีการ
สัญจรไป-มาปลอดภัย

จัดะเบียบการจราจรใน
พ้ืนท่ีเทศบาลต าบล
หนองบัวโคก หมู่ท่ี 1 

และหมู่ท่ี 9

  30,000   30,000     30,000   30,000   30,000 ชุมชนหมู่ 1 

และหมู่ 9 มี
การจราจรเป็น
ระเบียบ 
เรียบร้อย

การสัญจรไป-

มามีความป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย
สามารถลด
อุบัติเหตุบน
ท้องถนนได้

ส านัก
ปลัดเทศบาล

รวม 117  โครงการ   13,653,800    19,668,600   12,804,800   11,304,800   17,014,500 - - -

แบบ ผ.02 100แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

 

 

 

แบบ ผ. 03 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

 

 



เป้าหมาย
 (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

(บาท)

2569  

(บาท)

 2570 

(บาท)

1 บริหารงาน
ท่ัวไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 *     
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6
 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0
 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache
 Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9
 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี 1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพ
แยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 
GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ท่ี
สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ

22,000 - - - - ส านัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) แบบ ผ. 03 101

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลหนองบัวโคก
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก



เป้าหมาย
 (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

(บาท)

2569  

(บาท)

 2570 

(บาท)

บริหารงาน
ท่ัวไป (ต่อ)

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถใน
การใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB    มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จานวน 1 
หน่วย  (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม  2563 ข้อ 7  )

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) แบบ ผ. 03 102

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณและท่ีผ่านมา
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ส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผล 

***** 

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

• ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  แต่ละคน  แต่ละส่วน/กอง  
มีความสอดคล้องกัน  ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน 

• สามารถทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก   
มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

• ทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน 

• ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด  คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ 

• สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ   
กิจกรรม  งานต่างๆ  ประประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ 

• สามารถกำหนดมาตรการต่างๆ  สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะ 

เกิดข้ึนได้ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

 ๑.สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก     จำนวน  ๓  คน 

 ๒.ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวน  ๒  คน 

 ๓.ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวน  ๒  คน 

 ๔.หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง    จำนวน  ๒  คน 

 ๕.ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก    จำนวน  ๒  คน 

  ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ  และกรรมการอีก
หนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  และมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกก็ได้ 
 

 

 

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการติดตาม… 
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  อำนาจหน้าที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

• กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

• ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

• รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร 

ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

• แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 

ข้ันตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของคณะกรรมการติดตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

  ขั้นตอนที่  ๑   
 

 

  

  ขั้นตอนที่  ๒   
 

 

  

  ขั้นตอนที่  ๓   
 

 

 

 

 

 

 

คระกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือ
กำหนดกรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
โดยการกำหนดกรอบแนวทางวิธีการและห้วงเวลา 

ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามกรอบแนวทาง
วิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด  โดยสามารถติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้ตลอดเวลา 

• รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน   ต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 

• อาจให้ความเห็นชอบหรือข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 

• ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสบิห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปลีะหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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๔.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

   ๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๐  คะแนน 

   ๑.๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน 

   ๑.๓ ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย 

    (๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน 

    (๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน 

    (๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน 

    (๔) วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน 

    (๕) กลยุทธ์ ๕ คะแนน 

     (๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน 

    (๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน 

    (๘) แผนงาน ๕ คะแนน 

    (๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน 

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  (๘๐ คะแนน) 
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๔.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
   2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
   2.2 การประเมินผลการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
   2.3 การประเมินผลการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
   2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
   2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
    (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
    (2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
    (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 5 คะแนน 
    (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 คะแนน 
    (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ฉบับที ่12  5 คะแนน 
    (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 คะแนน 
    (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
    (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน  ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
    (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
    (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
    (11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 5 คะแนน 
    (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
    คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. แนวทางการพิจารณาการติดตาม… 
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 3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6๐ 

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 
3.5 กลยุทธ ์ (5) 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
3.8 แผนงาน (5) 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 100 
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4. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์       
เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไป
และ 

ข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ตำบล  ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหลง่น้ำ ลักษณะของไม/้ป่า
ไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น  เขตการ
ปกครอง  การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 

(3) 
 

 

(2) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูล
เก่ียวกับจ้านวนประชากร และช่วงอายุและจำนวน
ประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุขอาชญากรรม ยาเสพตดิ การสังคมสงเคราะห์ 
ฯลฯ 

(2) 
 

 

(4) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพืน้ฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(5) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การปศสุัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การ
นับถือศาสนาประเพณีและงานประจำปี ภูมิปญัญา
ท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถ่ินหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 
 

 

(9) การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และ
การดำเนินการประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ 
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลีย่น
เรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพฒันาท้องถ่ินตามอำนาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(3) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

 

2 . การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และศักยภาพ 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน 
รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

๒๐ 

(๕) 
 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่
เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

(๓) 
 

 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุขความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ 
เทคโนโลยี จารตีประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
เป็นต้น 

(๓) 
 

 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม 
การพัฒนาอาชีพและกลุม่ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ
ความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นตน้ 

(๓) 
 

 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ 
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิง่ที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์
ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓) 
 
 

 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพฒันาในอนาคตของ
ท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการ
ดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) (Weakness  
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat  
(อุปสรรค) 

(๓) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถ่ิน ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถ่ินและเช่ือมโยงหลักประชารฐั  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติและ 
Thailand 4.0 

6๐ 

(10) 
 

 

3.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 
4.0 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์
พัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
 

 

3.4 วิสัยทัศน ์
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศกัยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

(5) 
 

 

3.5 กลยุทธ ์
 

 

 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตาม
อำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะนำไปสู่
การบรรลุวิสยัทัศน ์หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่ง
ที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศนน์ั้น 

(5) 
 

 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ 
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง
และสนบัสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ที่ชัดเจน 

(5) 
 

 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึง
เกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทาง
ยุทธศาสตร ์
 

(5) 
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3.8 แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอืแผนงานท่ีเกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดค่าเปา้หมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยง
ดังกล่าว 

(5) 
 

 

3.9 ความเชื่อมโยงของ 
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถ่ินที่เกิดผล
ผลิต /โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่13 Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจงัหวัด/แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  

 
๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพฒันา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
     5.1  ความชัดเจนของช่ือโครงการ  (5) 
     5.2  กำหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับโครงการ (5) 
     5.3  เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
     5.4  โครงการมคีวามสอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
     5.5  เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (5) 
     5.6  โครงการมคีวามสอดคลอ้งกับ Thailand 4.0 (5) 
     5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด (5) 
     5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างให้ประเทศชาตมิั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
            ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 
 

     5.9   งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
     5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
     5.11  มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะไดร้ับ  (5) 
     5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 

รวมคะแนน 100 
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๖.แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

1. การสรุป
สถานการณ ์

การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 

 

 

2. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

 

1) การควบคุมทีม่ีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณเช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลติ
นั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการ
จริงตามทีไ่ด้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการไดม้ี
จำนวนเท่าไหร่สามารถอธิบายไดต้ามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถ่ินตามอำนาจหน้าท่ีทีไ่ด้กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปรมิาณ (Quantitative) 

10 

 

 

3. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุครุภณัฑ์ การดำเนินการต่างๆ มสีภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวรสามารถใช้การไดต้ามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซ่ึงเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเปา้หมายของแผนการปฏิบตัิ
ราชการตามที่ไดร้ับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหนว่ยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคณุภาพ (Qualitative) 

10 

 

 

4 . แผนงานและ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในมิติต่างๆ จนนำไปสู่
การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถ่ินโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการ บูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10 
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5. โครงการพัฒนา 

5.1 ความชัดเจนของช่ือ 
โครงการ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลตุามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่กำหนดไว้             
ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรือ่งใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้
ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 

(5) 
 

 

5.2 กำหนดวัตถุประสงค ์
สอดคล้องกับโครงการ 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตผุล วิธีการดำเนนิงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
 

 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลติ 
ของโครงการ ) มีความ 
ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
 
5.4 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเทา่ไร กลุม่เป้าหมายคืออะไร มี
ผลผลติอย่างไร กลุ่มเปา้หมาย พืน้ท่ีดำเนินงาน และระยะเวลา
ดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุม่เป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปา้หมาย
หลัก ใครคือกลุม่เป้าหมายรอง 

(5) 
 

 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน (4) การ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเทา่เทียมกันทางสังคม (5) การสร้าง
การเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับ
สมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความ
มั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยืน 

(5) 
 

 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลติ 
ของโครงการ) มีความ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิ

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที ่12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 
(5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบตัิให้เกิดผลสมัฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 
ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสมัฤทธ์ิที่เป็นเปา้หมายระยะยาว ภายใต้แนวทาง
การพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้น
กับดักรายได้ปานกลางสูร่ายได้สูง(2) การพัฒนาศักยภาพคนตาม
ช่วงวัยและการปฏริูประบบเพื่อสรา้งสังคมสูงวัยอย่างมีคณุภาพ (3) 
การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม (4)การรองรับการเช่ือมโยงภูมภิาค
และความเป็นเมือง (5) การสรา้งความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม (6)การบริหารราชการ
แผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5) 
 

 

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand  
4.0 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้
มาก เช่น (1) เปล่ียนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) 
เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคล่ือนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปล่ียนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและการวจิัย
และพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 
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5.7 โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดข้ึน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ิน 
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไมส่ามารถแยกส่วน
ใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถ่ินต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่
ได้กำหนดข้ึนท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5) 
 

 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา 
ความยากจนหรือการ
เสรมิสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ 
 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน 
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได ้
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมลีักษณะ
ที่จะให้ท้องถ่ินมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถ่ินที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถ่ิน  (ด้านการเกษตรและแหลง่น้ำ) (LSEP) 

(5) 
 

 

5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการใน
การจัดทกโครงการได้แก่  
(1) ความประหยัด (Economy)  
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  
(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  
(4) ความยุติธรรม (Equity)  
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 
 

 

5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 
 

การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถ่ินมีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ใน                  
เชิงประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้า
ของการนำไปตั้งงบประมาณรายจา่ยในข้อบัญญัต/ิเทศบญัญัติ  เงิน
สะสม หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

(5) 
 

 

5.11 มีการกำหนด 
ตัวช้ีวัด( KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะไดร้ับ 
 

มีการกำหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดทีส่ิ่งที่ไดร้ับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 
 

 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงคห์รือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึงการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง  
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงาน
ตามโครงการ  
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได ้
(3) ระบุสิ่งท่ีต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ที่สุดและสามารถปฏิบัตไิด้  
(4) เป็นเหตเุป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
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๔.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

๗. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆ จาก 
๗.๑  ใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

   (1)   แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2)   แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard  

Model ของ  Kaplan & Norton 
   (3)   แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 

(4)   แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
(5)   แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement  

System  (PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
   (6)   แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดข้ึนหรือ Problem-
Solving Method 
   (7)   แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
   (8)   แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
   (9)   แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
   (10)  แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
   (11)  แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ 
(1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
    ๗.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ  คืออะไร ค่าใช้จ่าย  
(Cost)  เวลา  (Time)  เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่ 
    ๗.3  ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
    ๗.4  วัดผลนั้นได้จริงหรือไม ่หรือวัดได้เท่าไหร่  (Key Performance Indicators : 
KPIs)  

๗.๕ ผลกระทบ (Impact) 
 

๔.๔ ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต    

 เนื่องจากปัญหาความต้องการของประชาชนมีเป็นจำนวนมากและข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณใน
การพัฒนาท้องถิ่น  รัฐบาลคอยสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น  และเทศบาลตำบล
หนองบัวโคก  ได้ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาในพ้ืนที่  ซึ่งการดำเนินการตาม
ภารกิจ  และอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่  และต้องคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในพ้ืนอย่างแท้จริง 

 

๔.๔.๑  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต… 
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๔.๔.๑  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต  

   ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้  และมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นข้อเสนอแนะร่วมกัน  เช่น  การประชุมประชาคม  การจัดทำประชาพิจารณ์ 
   สนับสนุนการพัฒนากลุ่มองค์กรต่างๆ  เพื่อให้เกิดเอกภาพในการบริหารงานใน
เทศบาล  ทั้งกลุ่มผู้นำชุมชน  อสม.  กลุ่มองค์กรสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น 

 

๔.๔.๒  ข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะ  ผลจากการพัฒนา 

   ส่งเสริมการจัดทำประชาคมเป็นประจำทุกปี  เพื่อเป็นการดำเนินการทบทวน
โครงการหรือกิจกรรมภายในชุมชน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการ  เพื่อมุ่งหวังและยึดถือ
ประโยชน์ของประชาชนเป็นสูงสุด  
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