
 



ประกาศเทศบาลตําบลบานเพชร
เรื่อง แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

*******************************************************************************

เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ ไดทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น
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(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลตําบลบานเพชร ตัง้แตบัดนี้เปนตนไป

จงึประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ (สวนที่ 1) หนา 1

สวนที่ 1
สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน

1. ดานกายภาพ
1.1 ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล

เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของจังหวัดชัยภูมิ อยูหาง
จากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนตประมาณ 250 กิโลเมตร อยูหางจากจังหวัดชัยภูมิ โดยทางรถยนตประมาณ 60 กิโลเมตร
มีเนื้อท่ีประมาณ 2.10 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,312 ไร ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลบานเพชรบางสวน มีหมูบานใน
เขตรับผิดชอบ 5 หมูบานมีพ้ืนท่ีติดตอกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้

ทิศเหนือ จดบานเพชร หมู 17 (เขต อบต.บานเพชร)
ทิศใต จดบานเพชร หมู 10 (เขต อบต.บานเพชร)
ทิศตะวันออก จดบานเพชร หมู 2 (เขต อบต.บานเพชร)
ทิศตะวันตก จดบานดอนชะแง หมู 11 (เขต อบต.บานเพชร)

1.2 ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปของเทศบาลตําบลบานเพชรพ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุม มีคลอง

คําปงและคลองกราด ไหลแยกจากลําคันฉู เหมาะแกการทําการเกษตรและใชในการอุปโภค มีลักษณะทางภูมิอากาศ
เปนแบบมรสุม  มี 3 ฤดู คือ

 ฤดูรอน เริ่มตั้งแต เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน
 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม
 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ

1.3 ลักษณะของแหลงน้ํา
เทศบาลตําบลบานเพชร มีแหลงน้ําทางการเกษตรท่ีเปนแหลงน้ําตามธรรมชาติ เพ่ือใชอุปโภค-บริโภค

ไดแก
- คลองคําปง ไหลผานบานคลองคําปง หมูท่ี 21 ตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ
- หวย/ลําธาร บานเพชรพัฒนา หมูท่ี 16 ตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

แหลงน้ําทางการเกษตรท่ีมนุษยสรางข้ึน ไดแก
- อางเก็บน้ํา บานเพชรพัฒนา หมูท่ี 16 ตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ
- ฝาย หมูท่ี 21 ตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ
- สระ บานเพชรพัฒนา หมูท่ี 16 ตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

2. ดานการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ มีเขตการดูแล จํานวน 5 หมูบาน แบงเขตการ

เลือกตั้งเปน 2 เขต ไดแก
เขตท่ี 1 ประกอบดวย บานเพชร หมูท่ี 1 บานตลาดคําปง หมูท่ี 21 และบานเพชร หมูท่ี 2 บางสวน
เขตท่ี 2 ประกอบดวย บานเพชรพัฒนา หมูท่ี 16 บานเพชรสําโรง หมูท่ี 17 และบานเพชร หมูท่ี 2 บางสวน



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ (สวนที่ 1) หนา 2

ผูนําหมูบาน/ชุมชน ในเขตเทศบาลตําบลบานเพชร
บานเพชร หมูท่ี 1

1. นายบพิตร   ไทยจัตุรัส ตําแหนง ผูใหญบาน
2. นายถวง  แจมเพ็ง ตําแหนง ผูชวยผูใหญบาน
3. นางสาวดวงจันทร  ชัยสามารถ ตําแหนง ผูชวยผูใหญบาน

บานเพชร หมูท่ี 2
1. นายวิชา  ผลิผล ตําแหนง ผูใหญบาน
2. นางวลัยลักษณ  นาคนิล ตําแหนง ผูชวยผูใหญบาน
3. นางสาวอังคนา  ทวมประจักษ ตําแหนง ผูชวยผูใหญบาน

บานเพชรพัฒนา หมูท่ี 16
1. นายสุชาติ  หาญณรงค ตําแหนง ผูใหญบาน
2. นายไสว  พาขุนทด ตําแหนง ผูชวยผูใหญบาน
3.   นางอัญชลี  แกวสนธิ์ ตําแหนง ผูชวยผูใหญบาน

บานเพชรสําโรง หมูท่ี 17
1. นางจรูญ  ชาติเผือก ตําแหนง ผูใหญบาน
2. นายบุญมี  ฉิมวาส ตําแหนง ผูชวยผูใหญบาน
3.   นางเสาวลักษณ เพชรกลาง ตําแหนง ผูชวยผูใหญบาน

บานตลาดคําปง หมูท่ี 21
1. นายกิมลี่  บางชาง ตําแหนง ผูใหญบาน
2. นายตวง โปยขุนทด ตําแหนง ผูชวยผูใหญบาน
3. นางเสวียน  เทียวประสงค ตําแหนง ผูชวยผูใหญบาน

2.2 การเลือกตั้ง
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ มีสถิติการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและ

สมาชิกสภาเทศบาล เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ดังนี้
1. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลบานเพชร จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 4,010 คน มีผูมาใชสิทธิ

3,055 คน คิดเปนรอยละ 76.18
2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานเพชร แบงเปน
2.1 เขตเลือกตั้งท่ี 1 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 1,862 คน มีผูมาใชสิทธิ 1,455 คน คิดเปนรอยละ

78.14
2.2 เขตเลือกตั้งท่ี 2 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 2,144 คน มีผูมาใชสิทธิ 1,600 คน คิดเปนรอยละ

74.63
ฝายบริหาร

การบริหารงานเทศบาลใชรูปแบบการบริหารงานแบบนายกเทศมนตรี
1. นายกิตติพงศ ธรรมโสภารัตน นายกเทศมนตรีตําบลบานเพชร
2. นายมานิตย เหลาตระกูล รองนายกเทศมนตรีตําบลบานเพชร
3. นายสิริพรชัย ภูมิชัยธีรโชติ รองนายกเทศมนตรีตําบลบานเพชร
4. นายวิเศษ ธรรมโสภารัตน เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลบานเพชร
5. นายไพศาล ท่ังพรม ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลบานเพชร



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ (สวนที่ 1) หนา 3

ฝายสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี 2

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล
1 นางน้ําหวาน  แสงศรี 1 นายวิฑูรย  สันติสัมพันธ
2 นายวิรัช พาลี 2 นายสมบัติ  เจริญเพชรกุล
3 นางสมพอ  เทศเขียว 3 นายสมชาย  พัดขุนทด
4 นายมนัส  ขุนสูงเนิน 4 นายสนิท  พืบขุนทด
5 นายประเสริฐ  หาญณรงค 5 นางนิตยา  ก่ินคํา

6 นายกิตติ  ไทยบุรีรัมย

3. ขอมูลประชากร
3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร

เทศบาลตําบลบานเพชร มีจํานวน 5 หมูบาน มีหลังคาเรือนท้ังหมด 2,179 หลังคาเรือน
มีจํานวนประชากรรวมท้ังสิ้น 5,169 คน (ขอมูลทะเบียนราษฎร เดือน พฤษภาคม 2562) แบงเปน เพศชาย จํานวน
2,512 คน เพศหญิง จํานวน 2,657 คน มีความหนาแนนเฉลี่ยตอพ้ืนท่ี 2,461 คนตอตารางกิโลเมตร

3.2 ขอมูลชวงอายุประชากร
กลุมอายุ ชาย หญิง รวม

แรกเกิด – 2 ป 67 47 114
อายุ 3-5 ป 68 78 146
อายุ 6-14 ป 261 230 491
อายุ 15-17 ป 72 83 155
อายุ 18-25 ป 247 210 457
อายุ 26-59 ป 1,268 1,319 2,587
อายุ 60-69 ป 282 338 620
อายุ 70-79 ป 161 232 393
อายุ 80-89 ป 61 103 164

อายุ 90 ป ข้ึนไป 25 17 42
รวม 2,512 2,657 5,169
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4. สภาพของทางสังคม
4.1 การศึกษา

เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีอยูในความ
รับผิดชอบ จํานวน 1 แหง มีโรงเรียนอนุบาล จํานวน 1 แหง ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลและโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาอยูในเขตพ้ืนท่ี จํานวน 2 แหง คือ โรงเรียนชุมชนบานเพชร (วันครู 2500) และโรงเรียนบานหนองผักแวน
ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของ สพฐ. มีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 แหง ตั้งอยูท่ีสํานักงานเทศบาลตําบล
บานเพชร
ตารางแสดงขอมูลพ้ืนฐานดานการศึกษา

ชื่อโรงเรียน
จํานวน

หองเรียน จํานวนครู
จํานวนนักเรียน

ชั้น ชาย หญิง รวม

1. โรงเรียนบานหนองผักแวน 9 10
อนุบาล 4 2 6
ป.1- ป.6 29 19 48

2. โรงเรียนชุมชนบานเพชร (วันครู 2500) 22 29
อนุบาล 54 42 96
ป.1- ป.6 211 207 418

3. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานเพชร 3 6 อนุบาล 26 38 64
4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานเพชร 2 4 21 16 37

4.2 การสาธารณสุข
ในเขตเทศบาลตําบลบานเพชร มีโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง จํานวน 1 แหง มีสถานพยาบาล

ของเอกชน (คลินิก) จํานวน 4 แหง รานขายยา จํานวน 6 แหง
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน (อสม.)

หมูท่ี1 (บานเพชร) หมูท่ี2 (บานเพชร) หมูท่ี16 (บานเพชรพัฒนา) หมูท่ี17 (บานเพชรสําโรง) หมูท่ี21 (บานตลาดคําปง)
นายบพิตร  ไทยจัตุรัส นางเมา    เถินมงคล นางจวง   คมขุนทด นางล้ิม  เพียกขุนทด นางเสวียน  เทียวประสงค
นางสุพร   คงทน นางสมพร  อินพล นางแชมชอย  ท่ังพรม นางทม  พูนเกษม นางประมวล  กอนเพชร
นางสําราญ จันทรแหล นางสําลี   ทองประสม นางสาวอัญชลี  แกวสนธ์ิ นางวรรณา     ชาติเผือก นางศิรินญา  มาขุนทด
นางถนัด   แจงเพ็ง นางละเอียด     พิษจํารูญ นางแตง   บอนสันเทียะ น.ส.เกศิณี  งานสันเทียะ นางถนอม  แสงฤทธ์ิ
นางเจียว   แถวจัตุรัส นางผัน  แจมเพ็ง นางสาวนาง ท่ังพรม นางเสาวภา  สนพะเนาว น.ส.สําอางค เหงขุนทด
นางสาย  มณีวงษ นางหนูเพ้ียม   โปยขุนทด นางบุญเรือง  ยึดพวก น.ส.กองสิน   เพียดขุนทด นางประไพ  เลิศขุนทด
นางนอย  กลาหาญ นางสมัย  ชาติเผือก นางสมแมน  ฟกทอง นางประกอบ  ศรีสังข นางศศิพิมพ ศรีสวัสด์ิ
นางนันทวิกา ประเสริฐพงษ นางสิน  เมียบขุนทด น.ส.ประภาภรณ ไทยสมัคร นางอนงค   พูนเกษม นางอําพร  เมฆขํา
นางสมพอ  เทศเขียว น.ส.สมพร    กงสําโรง นายปณชัย  ไทยพงษ นายมนัส   เพียกขุนทด นางจันทร  พรีพรม
นางสาวสํารวจ  เนาวขุนทด นางประภา  ชัยรัตน น.ส.ยุภา  ประทุมวงศ น.ส.สิริพร  ท่ังพรม นางคล้ึม  มูลจันทึก
น.ส.ดวงจันทร  ชัยสามารถ นายบัวหลัน  ทองประสม นางสมปอง  ศรีสังข นางวรรณทนา มุกขุนทด นางสมจิต  เลิศขุนทด
นางสุนันท  พันธชนะ นางปน  ฝกดอนวัง นางทองใบ  นาคขุนทด นายบุญสง  พูนเกษม นายแดง ฝกดอนวัง
นางลําพึง  หม่ันมา นายสุชาติ  หาญณรงค นางรัชฎา  นวลประเสริฐ

นางแยม  เมียบขุนทด นางกรรณิการ  พรีพรม
นายไสว  พาขุนทด น.ส.ศิริพร  นนทขุนทด
นายสมพิศ  ยงยืน นางสุภดา  พิมพในเมือง
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4.3 การสังคมสงเคราะห
 ผูท่ีไดรับสวัสดิการสังคม

- ผูสูงอายุ จํานวน 1,000 คน
- ผูพิการ จํานวน 221 คน
- ผูติดเชื้อ HIV จํานวน 9 คน

5. ระบบบริการข้ันพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนสง

มีทางหลวงแผนดินหมายเลข  205  หมายเลข 2069  และหมายเลข  2179  ตัดผานชุมชน ในเขต
เทศบาล  ถนนในเขตเทศบาลตําบลบานเพชร  มีจํานวน 74 สายประกอบดวยถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 73 สายซึ่งมี
ความยาวท้ังหมด 15,447.30 เมตร ถนนลาดยางแอสฟลท 1 สาย ซึ่งมีความยาวท้ังหมด 3,000 เมตร ถนนเปนเสนทาง
ท่ีเทศบาลตัดและขยายใหบริการแกประชาชนในเขตเทศบาล

5.2 การไฟฟา
การใหบริการดานการไฟฟาในเขตเทศบาลไดรับกระแสไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ

บําเหน็จ-ณรงค มีหนาท่ีรับผิดชอบในดานการติดตั้งซอมแซม และคาใชจายในการซื้ออุปกรณเฉพาะไฟฟาสาธารณะ
เพ่ือใหความสวางตามถนน  ตรอก  ซอย  จํานวนครัวเรือนในเขตเทศบาลท่ีมีไฟฟาใชแลวทุกครัวเรือน คิดเปนรอยละ
100 และ ไฟฟาสาธารณะไดใหบริการแกประชาชนเกือบครบทุกถนน ตรอก  ซอย

5.3 การประปา
การใหบริการดานประปาในเขตเทศบาลตําบลบานเพชร เปนหนาท่ีความรับผิดชอบของการประปา

สวนภูมิภาคสํานักงานประปาบําเหน็จณรงค ซึ่งใชน้ําดิบจากสระน้ําบานเพชร จํานวนครัวเรือนในเขตเทศบาลท่ีมี
น้ําประปาใชแลวทุกครัวเรือน คิดเปนรอยละ 100

5.4 การโทรศัพท
โทรศัพทมีการใหบริการติดตอสื่อสารทางโทรศัพท (คูสาย) และมีสัญญาณคลื่นโทรศัพทมือถือใชไดทุก

ระบบคือ GSM ,True , DTAC และ Hucth
อินเตอรเน็ต เทศบาลตําบลบานเพชรมีการใหบริการอินเตอรเน็ตแกประชาชนท่ัวไปทุกวัน โดยติดตอ

ขอใชบริการไดท่ีสํานักงานเทศบาลตําบลบานเพชร
5.5 การไปรษณีย

ในเขตเทศบาลไมมีท่ีทําการไปรษณียโทรเลข แตสามารถใชบริการในดานการสื่อสารโทรคมนาคมจาก
ท่ีทําการไปรษณียโทรเลขอําเภอบําเหน็จณรงค

6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การประกอบอาชีพ

การประกอบอาชีพของประชากรในเขตเทศบาลตําบลบานเพชร จากผลการจัดเก็บขอมูลความจําเปน
พ้ืนฐานระดับหมูบาน ป 2561 จําแนกตามอาชีพ ดังนี้

- ผูประกอบอาชีพเกษตร จํานวน 536 คน
- ผูประกอบอาชีพคาขาย จํานวน 328 คน
- ผูประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว จํานวน 73 คน
- ผูประกอบอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 139 คน
- ผูประกอบอาชีพพนักงานบริษัท จํานวน 25 คน
- ผูประกอบอาชีพรับจางท่ัวไป จํานวน 1,884 คน
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- ผูประกอบอาชีพอ่ืนๆ (นอกเหนือจากท่ีกลาว) จํานวน 135 คน
- กําลังศึกษา จํานวน 790 คน
- จํานวนผูไมมีอาชีพ จํานวน 331 คน

6.2 รายรับ – รายจาย
รายไดจากการประกอบอาชีพของประชากรในเขตเทศบาลตําบลบานเพชร จากผลการจัดเก็บขอมูล

ความจําเปนพ้ืนฐานระดับหมูบาน ป 2561 จําแนก ดังนี้
ตารางรายไดเฉลี่ย

หมูบาน แหลงรายไดครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ป) รายไดครัวเรือน
เฉลี่ย (บาท/ป)

รายไดบุคคล
เฉลี่ย (บาท/ป)อาชีพหลัก อาชีพรอง รายไดอ่ืน ปลูก เลี้ยง หาเอง

บานเพชร หมูท่ี 1 234,238.- 154,854.- 47,944.- 17,670.- 454,706.- 122,227.-
บานเพชร หมูท่ี 2 170,383.- 11,289.- 11,917.- 7,247.- 200,836.- 60,727.-
บานเพชรพัฒนา หมูท่ี 16 314,818.- 19,048.- 26,995.- 17,855.- 378,716.- 124,128.-
บานเพชรสําโรง หมูท่ี 17 168,367.- 27,512.- 12,839.- 9,340.- 218,058.- 77,759.-
บานตลาดคําปง หมูท่ี 21 173,229.- 2,430.- 5,306.- 1,697.- 182,662.- 61,141.-

รวมทุกหมูบาน 78,736.- 35,521.- 16,596.- 8,251.- 239,104.- 75,999.-

ตารางรายจายเฉลี่ย

หมูบาน
แหลงรายจายครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ป) รายไดครัวเรือน

เฉลี่ย (บาท/ป)
รายไดบุคคล

เฉลี่ย (บาท/ป)ตนทุนการ
ผลิต

อุปโภค บริโภค
ท่ีจําเปน

อุปโภค บริโภค
ท่ีไมจําเปน

ชําระหน้ีสิน

บานเพชร หมูท่ี 1 72,853.- 40,426.- 25,096.- 7,646.- 146,021.- 39,251.-
บานเพชร หมูท่ี 2 15,919.- 44,713.- 16,786.- 11,102.- 88,520.- 26,766.-
บานเพชรพัฒนา หมูท่ี 16 52,081.- 100,076.- 26,404.- 32,536.- 211,098.- 69,151.-
บานเพชรสําโรง หมูท่ี 17 25,018.- 85,700.- 22,548.- 32,103.- 165,369.- 58,971.-
บานตลาดคําปง หมูท่ี 21 14,658.- 92,569.- 21,584.- 8,117.- 136,929.- 45,833.-

รวมทุกหมูบาน 78,736.- 35,521.- 16,596.- 8,251.- 239,104.- 75,999.-

6.3 การอุตสาหกรรม
- โรงงานทําเสนหม่ี 1 แหง
- โรงสีขาว 1 โรง
- โรงตอกระบะรถบรรทุกและรถอีแตน 2 แหง
- โรงทําน้ําดื่ม,เครื่องดื่ม 2 แหง
- โรงงานไอศกรีม 1 แหง
- สถานท่ีจําหนายอาหารตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข 33 แหง
- สถานท่ีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 5 แหง
- ตลาดสด(ของเทศบาล) 2 แหง
- กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 43 แหง
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา

ประชากรของเทศบาลตําบลบานเพชรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 99.68 ศาสนาอิสลาม
รอยละ 0.32 ของประชากรท้ังหมด โดยมีวัดในเขตเทศบาล จํานวน 2 วัด คือ วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม และวัด
ประชาสรรค

7.2 ประเพณีและงานประจําป
- งานปดทองรอยพระพุทธบาทจําลอง (ข้ึน 13-15 คํ่า เดือน 3)
- เลี้ยงผีปูยา ตายาย (ผีโรง) (ข้ึน 3 คํ่า เดือน 3)
- กอเจดียขาวเปลือก (ข้ึน 7 คํ่า เดือน 3)
- ทําบุญกลางบาน (ข้ึน 6 คํ่า เดือน 6)
- กอเจดียทราย (13 เมษายน)
- ถวายผาอาบน้ําฝน (แรม 1 คํ่า เดือน 8)
- ถวายเทียนพรรษา (15 คํ่า เดือน 8)
- เทศกาลสารทไทย (แรม 15 คํ่า เดือน 10)
- ตักบาตรเทโว (แรม 1 คํ่า เดือน 11)
- งานเทศนมหาชาติ (ข้ึน 15 คํ่า เดือน 12)
- บุญกฐิน (แรม 1 คํ่า เดือน 11- ข้ึน 15 คํ่า เดือน 12)

7.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น
- เรียกขวัญนาค, พิธีสูขวัญ
- รักษาโรคดวยสมุนไพรไทย
- นวดแผนโบราณ
- รําไทย, ดนตรีไทยพ้ืนบาน

7.4 สินคาพื้นเมือง ของท่ีระลึก
- ผลิตภัณฑท่ีทําจากไม (หัตถกรรมประยุกต) สถานท่ีบานเพชรพัฒนา หมูท่ี16 ตําบลบานเพชร
อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ
- น้ําพริก สถานท่ีบานเพชรพัฒนา หมูท่ี 16 ตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ
- ดอกไมจากใบลาน , ดอกไมประดิษฐจากผาใยบัว สถานท่ีบานเพชรสําโรง หมูท่ี 17 ตําบลบานเพชร
อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ
- เสนหม่ี สถานท่ีบานเพชรสําโรง หมูท่ี 17 และบานตลาดคําปง หมูท่ี 21 ตําบลบานเพชร
อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

*******************************************************************************
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สวนที่  2

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับภาค
1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561-2580)

ยุทธศาสตรชาติ20 ป(พ.ศ. 2561-2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน“ประเทศ ไทยมีความม่ันคง
ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” เพื่อความสุขของ
คนไทยทุกคน

วิสัยทัศน
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” ท้ังนี้ วิสัยทัศนดังกลาวจะตอง
สนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติอันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขต อํานาจรัฐ  การดํารง
อยู อยางม่ันคง ย่ังยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ การอยูรวมกันในชาติ อยางสันติสุขเปนปกแผนมีความม่ันคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของ
ประชาชน ความย่ังยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถ
ในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลง ของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศและการอยู
รวมกันอยางสันติ ประสานสอดคลองกัน ดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีไมเปนภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีดอยกวา

ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความ ม่ันคง
ในทุกมิติท้ังมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศมีความม่ันคง ในเอกราช
และอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบ การเมืองท่ีม่ันคง
เปนกลไกท่ีนําไปสูการบริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมี ความปรองดองและ
ความสามัคคีสามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมี ความอบอุน ประชาชนมี
ความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีการออม สําหรับวัยเกษียณ ความม่ันคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ํามีท่ีอยูอาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความย่ังยืนจน เขาสู
กลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุขไดรับผลประโยชน
จากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอยางท่ัวถึงทุกภาคสวน มีคุณภาพชีวิตตาม มาตรฐาน
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ขององคการสหประชาชาติไมมีประชาชนท่ีอยูในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความ เขมแข็ง
ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตาง ๆ ท้ังในตลาดโลกและตลาดภายใน ประเทศ
เพื่อใหสามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจ และสังคมแหง
อนาคตเพื่อใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทท่ี สําคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟนกับประเทศในภูมิภาคเอเชียเปนจุดสําคัญของการเช่ือมโยง
ในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ เพื่อใหเปนพลังในการพัฒนา
นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไปได ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา
ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ความย่ังยืน คือ การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายไดและคุณภาพชีวิตของประชาชน ใหเพิ่มข้ึน
อย างตอ เนื่ อง ซ่ึ ง เปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ท่ีอ ยูบนหลักการใชการรักษาและการฟ นฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากข้ึนและ สิ่งแวดลอมมี
คุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน สวนรวม รัฐบาลมี
นโยบายท่ีมุงประโยชนสวนรวมอยางย่ังยืน และใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ ประชาชน และทุกภาคสวน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา อยางสมดุล มีเสถียรภาพและ
ย่ังยืนประชาชนทุกภาคสวนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน หลากหลาย
มิติพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม
สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและ
ประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติประกอบดวย 1) ความอยูดีมีสุขของคนไทย
และสังคมไทย 2) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได 3) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของประเทศ 4) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 5) ความหลากหลายทางชีวภาพ
คุณภาพสิ่งแวดลอม และความย่ังยืนของทรัพยากร ธรรมชาติ 6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึง
การใหบริการของภาครัฐ
ประเด็นยุทธศาสตรชาติ

ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงคนั้น จําเปน
จะตองมีการวางแผนและกําหนด ยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาค
สวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตอง กําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพื่อถายทอด
แนวทางการพัฒนาสู การปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึง
อนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคม
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชน แหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทย
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มีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
หรือคติพจนประจําชาติ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” เพื่อใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขันมีรายไดสูงอยูใน
กลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเปนธรรม ซ่ึงยุทธศาสตร
ชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปตอจากนี้ไป จะประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก
1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง
ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคงมีเปาหมายสําคัญในภาพรวมระยะ 20 ปท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน คือ “ประเทศชาติ
ม่ันคง ประชาชนมีความสุข” โดยเรงเสริมสรางความเขมแข็งและความรักความสามัคคี ปรองดองของคนในชาติ
ตลอดถึงการปลุกจิตสํานึกดานความม่ันคงใหเกิดข้ึนในประชาชนทุกระดับ การ พัฒนาระบบงานดานการขาวให
มุงเนนการบูรณาการขอมูลขาวสารดานความม่ันคงอยางเปนระบบ การ พัฒนาปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง และกลไกในการปองกันและแกไขปญหา ความม่ันคงใหมีเอกภาพมีประสิทธิภาพ
และมีการบูรณาการการดําเนินงานอยางแทจริง โดยปญหาความ ม่ันคงเรงดวน ท่ีจะตองดําเนินการแกไข
ประกอบดวย ปญหาความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปญหายาเสพติด ปญหาความไมสงบในพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใตปญหาอาชญากรรมทางไซเบอรและ ปญหาการทุจริตในระบบราชการ

เปาหมาย
1. ประชาชนอยูดีกินดีและมีความสุข
2. บานเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ
3. กองทัพ หนวยงานดานความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ พรอมในการ

ปองกันและแกไขปญหาความม่ันคง
4. ประเทศไทยมีบทบาทดานความม่ันคงเปนท่ีช่ืนชมและไดรับการยอมรับโดยประชาคม ระหวาง

ประเทศ
5. การบริหารจัดการความม่ันคงมีผลสําเร็จท่ีเปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวช้ีวัด
1. ความสุขของประชากรไทย
2. ความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ
3. ความพรอมของกองทัพ หนวยงานดานความม่ันคง และการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหาความม่ันคง
4. บทบาทและการยอมรับในดานความม่ันคงของไทยในประชาคมระหวางประเทศ
5. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองครวม
ประเด็นยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง ประกอบดวย 5 ประเด็น ไดแก
1. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสรางเสริมความสงบเรียบรอยและสันติสุขให เกิดข้ึนกับ

ประเทศชาติบานเมือง
(1) การพัฒนาและเสริมสรางคนในทุกภาคสวนใหมีความเขมแข็ง มีความพรอม ตระหนักใน

เรื่องความม่ันคง และมีสวนรวมในการแกไขปญหา
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(2) การพัฒนาและเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ
(3) การพัฒนาและเสริมสรางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุขท่ีมีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแกประโยชนของประเทศชาติมากกวา ประโยชนสวนตน
(4) การพัฒนาและเสริมสรางกลไกท่ีสามารถปองกันและขจัดสาเหตุของประเด็น ปญหาความ

ม่ันคงท่ีสําคัญ
2. การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง เพื่อแกไขปญหาเดิม และ ปองกันไมให

ปญหาใหมเกิดข้ึน
(1) การแกไขปญหาความม่ันคงในปจจุบัน
(2) การติดตาม เฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหาท่ีอาจอุบัติข้ึนใหม
(3) การสรางความปลอดภัยและความสันติสุขอยางถาวรในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน ภาคใต
(4) การรักษาความม่ันคงและผลประโยชนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท้ังทางบก

และทางทะเล
3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบตอความม่ันคงของชาติ

เพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหนวยงานดานความม่ันคงท้ังระบบของประเทศ
(1) การพัฒนาระบบงานขาวกรองแหงชาติแบบบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ
(2) การพัฒนาและผนึกพลังอํานาจแหงชาติกองทัพและหนวยงานความม่ันคง รวมท้ังภาครัฐ

และภาคประชาชน ใหพรอมปองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคาม ไดทุกมิติทุกรูปแบบ
และทุกระดับ

(3) การพัฒนาระบบเตรียมพรอมแหงชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามใหมี ประสิทธิภาพ
4. การบูรณาการความรวมมือดานความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึง องคกรภาครัฐและท่ี

มิใชภาครัฐ เพื่อสรางเสริมความสงบสุข สันติสุข ความม่ันคงและความเจริญ กาวหนา ใหกับประเทศชาติภูมิภาค
และโลก อยางย่ังยืน รวมท้ังสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางประเทศท่ีจะ รองรับปญหารวมกันได

(1) การเสริมสรางและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ
(2) การเสริมสรางและธํารงไวซ่ึงสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค
(3) การรวมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบาน ภูมิภาค โลก รวมถึงองคกร ภาครัฐและท่ี

มิใชภาครัฐ
5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองครวม เพื่อใหกลไกสําคัญตาง ๆ ทํางานไดอยาง

มีประสิทธิภาพ มีการใชหลักธรรมาภิบาล และการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพ
(1) การพัฒนากลไกใหพรอมสําหรับการติดตาม เฝาระวัง แจงเตือน ปองกัน และ แกไขปญหา

ความม่ันคงแบบองครวมอยางเปนรูปธรรม
(2) การบริหารจัดการความม่ันคงใหเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ
(3) การพัฒนากลไกและองคกรขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ (สวนที่ 2) หนา 5

2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขันจึงกําหนดแนวทางการพัฒนาท่ีให ความสําคัญ

กับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตท่ีสามารถสรางมูลคาเพิ่มไดท้ังในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและ
บริการและการทองเท่ียว โดยใหประเทศสามารถยกระดับการผลิตทางการเกษตรเพื่อสราง มูลคาใหสูงข้ึน ขณะท่ี
มีอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคตท่ีจะเปนกลไกขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูประเทศ พัฒนาแลวดวยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีแหงอนาคต รวมท้ังรักษาการเปนจุดหมายปลายทางของการ ทองเท่ียวระดับโลก ในขณะเดียวกัน
จําเปนตองพัฒนาปจจัยสนับสนุนตาง ๆ ท้ังในสวนของโครงสรางพื้นฐาน ทางกายภาพในดานโครงขายคมนาคม
พื้นท่ีและเมือง รวมถึงเทคโนโลยีและโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพื่ออํานวยความสะดวกและลดตนทุนใน
การเคลื่อนยายสินคา บริการ เงินทุน บุคลากร และเช่ือมโยง ประเทศไทยกับประชาคมโลกและรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสูอนาคต

เปาหมาย
1. ประเทศไทยเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและย่ังยืน
2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน
ตัวช้ีวัด
1. รายไดประชาชาติการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ และการกระจาย รายได
2. ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ท้ังในปจจัยการผลิตและแรงงาน
3. การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
4. ความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ประกอบดวย 5 ประเด็น ไดแก
1. การเกษตรสรางมูลคา ใหความสําคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตท้ังเชิงปริมาณและ มูลคา และ

ความหลากหลายของสินคาเกษตร ประกอบดวย
(1) เกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น
(2) เกษตรปลอดภัย
(3) เกษตรชีวภาพ
(4) เกษตรแปรรูป
(5) เกษตรอัจฉริยะ

2. อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต โดยสรางอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคตท่ีขับเคลื่อนประเทศ
ไทยไปสูประเทศท่ีพัฒนาแลวดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแหงอนาคต ประกอบดวย

(1) อุตสาหกรรมชีวภาพ
(2) อุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร
(3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ
(4) อุตสาหกรรมและบริการขนสงและโลจิสติกส
(5) อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ
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3. สรางความหลากหลายดานการทองเท่ียว โดยการรักษาการเปนจุดหมายปลายทางท่ี สําคัญของการ
ทองเท่ียวระดับโลกท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวทุกระดับและเพิ่มสัดสวนของนักทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพสูง ประกอบดวย

(1) ทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม
(2) ทองเท่ียวเชิงธุรกิจ
(3) ทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทยแผนไทย
(4) ทองเท่ียวสําราญทางน้ํา
(5) ทองเท่ียวเช่ือมโยงภูมิภาค

4. โครงสรางพื้นฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก ครอบคลุมถึงโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ ในดานโครงขาย
คมนาคม พื้นท่ีและเมือง รวมถึงเทคโนโลยีตลอดจนโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

(1) เช่ือมโยงโครงขายคมนาคมไรรอยตอ
(2) สรางและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
(3) เพิ่มพื้นท่ีและเมืองเศรษฐกิจ
(4) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม
(5) รักษาและเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค

5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหมสรางและพัฒนาผูประกอบการยุคใหม ท่ีมีทักษะ
และจิตวิญญาณของการเปนผูประกอบการ ท่ีมีความสามารถในการแขงขันและมีอัตลักษณชัดเจน

(1) สรางผูประกอบการอัจฉริยะ
(2) สรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน
(3) สรางโอกาสเขาถึงตลาด
(4) สรางโอกาสเขาถึงขอมูล
(5) ปรับบทบาทและโอกาสการเขาถึงบริการภาครัฐ

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยมีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ

เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกงและมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอมท้ัง กายใจ
สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอ สังคมและผูอ่ืน
มัธยัสถอดออม โอบออมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดท่ี ถูกตอง มีทักษะท่ีจําเปน
ในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและ
การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ
เกษตรกรยุคใหม และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง

เปาหมาย
1. คนไทยเปนคนดีคนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21
2. สังคมไทยมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต
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ตัวช้ีวัด
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเปนอยูท่ีดีของคนไทย
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
3. การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย
ประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ประกอบดวย 7 ประเด็น

ไดแก
1. การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม มุงเนนใหสถาบันทางสังคมรวมปลูกฝงคานิยม และวัฒนธรรม

ท่ีพึงประสงค
(1) การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมผานการเลี้ยงดูในครอบครัว
(2) การบูรณาการเรื่องความซ่ือสัตยวินัย คุณธรรมจริยธรรม ในการจัดการเรียน การสอนใน

สถานศึกษา
(3) การสรางความเขมแข็งในสถาบันทางศาสนา
(4) การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมโดยใชชุมชนเปนฐาน
(5) การสรางคานิยมและวัฒนธรรมท่ีพึงประสงคจากภาคธุรกิจ
(6) การใชสื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม
(7) การสงเสริมใหคนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบตอสวนรวม

2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต มุงเนนการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชวงวัย ประกอบดวย
(1) ชวงการตั้งครรภ/ปฐมวัย เนนการเตรียมความพรอมใหแกพอแมกอนการ ตั้งครรภ
(2) ชวงวัยเรียน/วัยรุน ปลูกฝงความเปนคนดีมีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรูท่ี สอดรับกับ

ศตวรรษท่ี 21
(3) ชวงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคลองกับ ความตองการ

ของตลาด
(4) ชวงวัยผูสูงอายุสงเสริมใหผูสูงอายุเปนพลังในการขับเคลื่อนประเทศ

3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี21 มุงเนน ผูเรียนใหมีทักษะ
การเรียนรูและมีใจใฝเรียนรูตลอดเวลา

(1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษท่ี21
(2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม
(3) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
(4) การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต
(5) การสรางความตื่นตัวใหคนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการ วางตําแหนง

ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนยและประชาคมโลก
(6) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม
(7) การสรางระบบการศึกษาเพื่อเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
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4. การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย
(1) การพัฒนาและสงเสริมพหุปญญาผานครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดลอม

รวมท้ังสื่อ
(2) การสรางเสนทางอาชีพ สภาพแวดลอมการทํางาน และระบบสนับสนุน ท่ีเหมาะสมสําหรับผู

มีความสามารถพิเศษผานกลไกตาง ๆ
(3) การดึงดูดกลุมผูเช่ียวชาญตางชาติและคนไทยท่ีมีความสามารถใน ตางประเทศใหมาสราง

และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหกับประเทศ
5. การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ครอบคลุมท้ังดานกาย ใจ สติปญญา และสังคม

(1) การสรางความรอบรูดานสุขภาวะ
(2) การปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงท่ีคุกคามสุขภาวะ
(3) การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาวะท่ีดี
(4) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนุนการสรางสุขภาวะท่ีดี
(5) การสงเสริมใหชุมชนเปนฐานในการสรางสุขภาวะท่ีดีในทุกพื้นท่ี

6. การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
(1) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย
(2) การสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครอง สวนทองถิ่น

ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
(3) การปลูกฝงและพัฒนาทักษะนอกหองเรียน
(4) การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

7. การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ
(1) การสงเสริมการออกกําลังกาย และกีฬาข้ันพื้นฐานใหกลายเปนวิถีชีวิต
(2) การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและ นันทนาการ
(3) การสงเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสูระดับอาชีพ
(4) การพัฒนาบุคลากรดานการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของ อุตสาหกรรม

กีฬา
4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพื่อเรงกระจายโอกาสการ
พัฒนาและ สรางความม่ันคงใหท่ัวถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสูสังคมท่ีเสมอภาคและเปนธรรม กรอบแนวทางท่ีตอง
ใหความสําคัญ อาทิ

4.1 การสรางความม่ันคงและการลดความ เหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม
4.2 การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
4.3 การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
4.4 การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน
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4.5 การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกใน การสนับสนุนการพัฒนา
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญท่ี

ใหความสําคัญการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ท้ังภาคเอกชนประชาสังคม ชุมชนทองถิ่น มารวมขับเคลื่อน
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทําเพื่อสวนรวม การกระจายอํานาจและความ
รับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถิ่น การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการ จัดการ
ตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทยท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพ แวดลอมให
เปนประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทําประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคมให นานท่ีสุด โดยรัฐ
ใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอยางเปนธรรมและท่ัวถึง

เปาหมาย
1. สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ
2. กระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสใหทุกภาคสวนเขามาเปนกําลังของ

การพัฒนาประเทศในทุกระดับ
3. เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสราง

สังคมคุณภาพ
ตัวช้ีวัด
1. ความแตกตางของรายไดและการเขาถึงบริการภาครัฐระหวางกลุมประชากร
2. ความกาวหนาของการพัฒนาคน
3. ความกาวหนาในการพัฒนาจังหวัดในการเปนศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและ

เทคโนโลยี
4. คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ
ประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบดวย 4 ประเด็น

ไดแก
1. การลดความเหลื่อมล้ําสรางความเปนธรรมในทุกมิติ

(1) ปรับโครงสรางเศรษฐกิจฐานราก
(2) ปฏิรูประบบภาษีและการคุมครองผูบริโภค
(3) กระจายการถือครองท่ีดินและการเขาถึงทรัพยากร
(4) เพิ่มผลิตภาพและคุมครองแรงงานไทยใหเปนแรงานฝมือท่ีมีคุณภาพและความริเริ่ม

สรางสรรคมีความปลอดภัยในการทํางาน
(5) สรางหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกชวงวัย ทุกเพศ ภาวะและทุก

กลุม
(6) ลงทุนทางสังคมแบบมุงเปาเพื่อชวยเหลือกลุมคนยากจนและกลุมผูดอย โอกาสโดยตรง
(7) สรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะสําหรับผูมี

รายไดนอยและกลุมผูดอยโอกาส
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(8) สรางความเปนธรรมในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางท่ัวถึง
2. การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี

(1) พัฒนาศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค
(2) กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแตละกลุมจังหวัดในมิติตาง ๆ
(3) จัดระบบเมืองท่ีเอ้ือตอการสรางชีวิตและสังคมท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยใหสามารถ

ตอบสนองตอสังคมสูงวัยและแนวโนมของการขยายตัวของเมืองในอนาคต
(4) ปรับโครงสรางและแกไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน เพื่อวางระบบและกลไก

การบริหารงานในระดับภาค กลุมจังหวัด
(5) สนับสนุนการพัฒนาพื้นท่ีบนฐานขอมูลความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(6) การพัฒนากําลังแรงงานในพื้นท่ี

3. การเสริมสรางพลังทางสังคม
(1) สรางสังคมเขมแข็งท่ีแบงปนไมทอดท้ิงกัน และมีคุณธรรม
(2) การรองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
(3) สนับสนุนความรวมมือระหวางภาครัฐภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชา สังคมและภาค

ประชาชน
(4) สงเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสรางสรรคสังคม
(5) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
(6) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสรางสรรค เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล

4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
(1) สงเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนใหมีขีดความสามารถในการจัดการวางแผน

ชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ
(2) เสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง
(3) สรางการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ เพื่อสรางประชาธิปไตยชุมชน
(4) สรางภูมิคุมกันทางปญญาใหกับชุมชน

5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีเปาหมายการ พัฒนา

ท่ีสําคัญเพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนในทุกมิติ ท้ังมิติดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม
ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันท้ังภายในและภายนอกประเทศ อยางบูรณาการ
ใชพื้นท่ีเปนตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของไดเขามา มีสวนรวมในแบบ
ทางตรงใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปไดโดยเปนการดําเนินการบนพื้นฐานการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทาง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตโดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลท้ัง 3 ดาน อันจะนําไปสูความย่ังยืน
เพื่อคนรุนตอไปอยางแทจริง
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เปาหมาย
1. อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมใหคนรุนตอไปไดใชอยางย่ังยืน

มีสมดุล
2. ฟนฟูและสรางใหมฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อลดผลกระทบทางลบ จากการพัฒนา

สังคมเศรษฐกิจของประเทศ
3. ใชประโยชนและสรางการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมดุลภายในขีด

ความสามารถของระบบนิเวศ
4. ยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกําหนดอนาคตประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม

บนหลักของการมีสวนรวม และธรรมาภิบาล
ตัวช้ีวัด
1. พื้นท่ีสีเขียวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2. สภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีเสื่อมโทรมไดรับการฟนฟู
3. การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
4. ปริมาณกาซเรือนกระจก มูลคาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ประกอบดวย

6 ประเด็น ไดแก
1. สรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

(1) เพิ่มมูลคาของเศรษฐกิจฐานชีวภาพใหสอดคลองกับยุทธศาสตรดานการสราง ความสามารถ
ในการแขงขัน

(2) อนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกําเนิด
(3) อนุรักษและฟนฟูแมน้ําลําคลองและแหลงน้ําธรรมชาติท่ัวประเทศ
(4) รักษาและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(5) สงเสริมการบริโภคและการผลิตท่ีย่ังยืน

2. สรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
(1) เพิ่มมูลคาของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล
(2) ปรับปรุง ฟนฟูและสรางใหมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท้ังระบบ
(3) ฟนฟูชายหาดท่ีเปนแหลงทองเท่ียว ชายฝงทะเลไดรับการปองกันและแกไข ท้ังระบบ และมี

นโยบายการจัดการชายฝงแบบบูรณาการอยางเปนองครวม
(4) พัฒนาและเพิ่มสัดสวนกิจกรรมทางทะเลท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

3. สรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ
(1) ลดการปลอยกาซเรือนกระจก
(2) มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบ ท่ีเกี่ยวของ

กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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(3) มุงเปาสูการลงทุนท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐ
และภาคเอกชน

(4) พัฒนาและสรางระบบรับมือปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้าท่ีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

4. พัฒนาพื้นท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปนเมือง ท่ีเติบโตอยาง
ตอเนื่อง

(1) จัดทําแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นท่ีเกษตรกรรมและ อุตสาหกรรม
รวมถึงพื้นท่ีอนุรักษตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอยางเปนเอกภาพ

(2) พัฒนาพื้นท่ีเมือง ชนบทเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่ีมีการ บริหารจัดการตาม
แผนผังภูมินิเวศอยางย่ังยืน

(3) จัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสารเคมีในภาคเกษตรท้ังระบบ ใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากลและคามาตรฐานสากล

(4) สงวนรักษา อนุรักษฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติมรดกทาง สถาปตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณและวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอยาง ย่ังยืน

(5) พัฒนาเครือขายองคกรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมท้ังกลุมอาสาสมัครดวยกลไก การมีสวน
รวมของทุกภาคสวนในทองถิ่น

(6) เสริมสรางระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดลอมและยกระดับความสามารถ ในการ
ปองกันโรคอุบัติใหมและอุบัติซํ้า

5. พัฒนาความม่ันคงน้ํา พลังงาน และเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(1) พัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุมน้ําท้ังระบบเพื่อเพิ่มความม่ันคงดานน้ําของประเทศ
(2) เพิ่มผลิตภาพของน้ําท้ังระบบในการใชน้ําอยางประหยัด รูคุณคา และสรางมูลคาเพิ่มจาก

การใชน้ําใหทัดเทียมกับระดับสากล
(3) พัฒนาความม่ันคงพลังงานของประเทศและสงเสริมการใชพลังงานท่ีเปนมิตร ตอสิ่งแวดลอม
(4) เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานโดยลดความเขมขนของการใชพลังงาน
(5) พัฒนาความม่ันคงดานการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติ ปริมาณ

คุณภาพ ราคาและการเขาถึงอาหาร
6. ยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกําหนดอนาคตประเทศ

(1) สงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของคน
ไทย

(2) พัฒนาเครื่องมือกลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดลอม
(3) จัดโครงสรางเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นรวม ดานการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญ
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(4) พัฒนาและดําเนินโครงการท่ียกระดับกระบวนทัศนเพื่อกําหนดอนาคต ประเทศดาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีสวนรวม และธรรมาภิบาล
6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีเปาหมายการพัฒนา
ท่ีสําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม”
โดยภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐท่ีทําหนาท่ีในการกํากับ
หรือในการใหบริการยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน สวนรวม
มีความทันสมัย และพรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะ อยางย่ิงการ
นํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานท่ีเปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยาง คุมคา
และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปดกวาง เช่ือมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาค
สวนเขามามีสวนรวมเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็วและโปรงใส โดยทุกภาค
สวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตยสุจริตความมัธยัสถและสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไม
ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาท่ีจําเปน
มีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการลดความ เหลื่อมล้ําและเอ้ือตอการพัฒนา
โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือก ปฏิบัติและการอํานวยความยุติธรรม
ตามหลักนิติธรรม

เปาหมาย
1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวมตอบสนอง ความตองการของ

ประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส
2. ภาครัฐมีขนาดท่ีเล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
3. ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. กระบวนการยุติธรรม เปนไปเพื่อประโยชนตอสวนรวมของประเทศ
ตัวช้ีวัด
1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะของภาครัฐ
2. ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ
3. ระดับความโปรงใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ
4. ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม
โดยประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบดวย

8 ประเด็น ไดแก
1. ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยาง สะดวกรวดเร็ว

โปรงใส
(1) การใหบริการสาธารณะของภาครัฐไดมาตรฐานสากลและเปนระดับแนวหนาของภูมิภาค
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(2) ภาครัฐมีความเช่ือมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนําเทคโนโลยี ดิจิทัลมา
ประยุกตใช

2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเช่ือมโยง การพัฒนาในทุก
ระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นท่ี

(1) ใหยุทธศาสตรชาติเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
(2) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
(3) ระบบติดตามประเมินผลท่ีสะทอนการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติในทุกระดับ

3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวนมี สวนรวมในการ
พัฒนาประเทศ

(1) ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสม
(2) ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ
(3) สงเสริมการกระจายอํานาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนทองถิ่นใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเปนหนวยงานท่ีมีสมรรถนะสูง ตั้งอยูบนหลักธรรมาภิบาล
4. ภาครัฐมีความทันสมัย

(1) องคกรภาครัฐมีความยืดหยุนเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ
(2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย

5. บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกมี ความสามารถสูง มุงม่ัน
และเปนมืออาชีพ

(1) ภาครัฐมีการบริหารกําลังคนท่ีมีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม
(2) บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการ พัฒนาตาม

เสนทางความกาวหนาในอาชีพ
6. ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(1) ประชาชนและภาคีตางๆในสังคมรวมมือกันในการปองกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ
(2) บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซ่ือสัตยสุจริต
(3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เปนธรรมและ

ตรวจสอบได
(4) การบริหารจัดการการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนระบบแบบบูรณาการ

7. กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาท่ีจําเปน
(1) ภาครัฐจัดใหมีกฎหมายท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลง
(2) มีกฎหมายเทาท่ีจําเปน
(3) การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ

8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค
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(1) บุคลากรและหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดม่ันในหลัก ประชาธิปไตย
เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยท่ีพึงไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียม

(2) ทุกหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกรวมกันในทุกข้ันตอนของการคนหา
ความจริง

(3) หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมท้ังทางแพง อาญาและปกครองมีเปาหมายและ
ยุทธศาสตรรวมกัน

(4) สงเสริมระบบยุติธรรมทางเลือกระบบยุติธรรมชุมชน และการมีสวนรวมของ ประชาชนใน
กระบวนการยุติธรรม

(5) พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564)

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 เปนจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญในการเช่ือมตอกับ ยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตรระยะยาวสูการปฏิบัติโดยในแตละยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ
ฉบับท่ี 12 ไดกําหนดประเด็นการพัฒนา พรอมท้ังแผนงาน/โครงการสําคัญท่ีตองดําเนินการให เห็นผลเปน
รูปธรรมในชวง 5 ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติเพื่อเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได
กําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลท่ีชัดเจน เพื่อกํากับใหการ พัฒนาเปนไปอยางมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนสุขท่ีย่ังยืนของสังคมไทย

ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 มีท้ังหมด 10 ยุทธศาสตรโดยมี
6 ยุทธศาสตรตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ปและอีก 4 ยุทธศาสตรท่ีเปนปจจัยสนับสนุน ดังนี้

1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
วัตถุประสงค
1. เพื่อปรับเปลี่ยนใหคนในสังคมไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม
2. เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยใหมีทักษะในการดํารงชีวิตสําหรับโลกศตวรรษท่ี 21
3. เพื่อสงเสริมใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดีตลอดชวงชีวิต
4. เพื่อเสริมสรางสถาบันทางสังคมใหมีความเขมแข็งเอ้ือตอการพัฒนาคนและประเทศ
เปาหมายการพัฒนา
1. คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมเพิ่มข้ึน
2. คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพิ่มข้ึน
3. คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวย ตนเองอยาง

ตอเนื่อง
4. คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน
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5. สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะสถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน

แนวทางการพัฒนา
(1) ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม ท่ีพึงประสงค
(2) พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะ ความรูและความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา
(3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
(4) ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ
(5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการ คลังดานสุขภาพ
(6) พัฒนาระบบการดูแลและสรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกบัสังคมสูงวัย
(7) ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง
2. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
วัตถุประสงค
1. เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมใหแกกลุมประชากรรอยละ 40 ท่ีมีรายไดต่ําสุด
2. เพื่อใหคนไทยทุกคนเขาถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพไดอยางท่ัวถึง
3. เพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน
เปาหมาย
1. ลดปญหาความเหลื่อมล้ําดานรายไดของกลุมคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมท่ีแตกตางกันและแกไข

ปญหาความยากจน
2. เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
3. เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง เพื่อใหชุมชนพึ่งพาตนเอง และไดรับสวน

แบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากข้ึน
แนวทางการพัฒนา
(1) การเพิ่มโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ท่ีมีรายไดต่ําสุดใหสามารถเขาถึงบริการท่ีมี

คุณภาพของรัฐและมีอาชีพ
(2) การกระจายการใหบริการภาครัฐท้ังดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการท่ีมีคุณภาพให

ครอบคลุมและท่ัวถึง
(3) เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสรางความเขมแข็ง การเงินฐานราก

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองไดมีสิทธิในการ จัดการทุนท่ีดินและ
ทรัพยากรภายในชุมชน

3. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน
วัตถุประสงค
1. สรางความเข็มแข็งใหเศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและย่ังยืน
2. สรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจรายสาขา
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เปาหมาย
1. เศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและย่ังยืน
เปาหมายท่ี 1 เศรษฐกิจเติบโตไดตามศักยภาพ ประชาชนมีความเปนอยูและ คุณภาพชีวิต ท่ีดีข้ึน
เปาหมายท่ี 2 การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอยางตอเนื่อง
เปาหมายท่ี 3 พัฒนาภาคสงออกใหขยายตัวและเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจไทย
เปาหมายท่ี 4 เพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศ
เปาหมายท่ี 5 รักษาเสถียรภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เปาหมายท่ี 6 เพิ่มการลงทุนจากความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา โครงสรางพื้นฐาน

ของประเทศ
เปาหมายท่ี 7 ประชาชนและผูประกอบการเขาสูระบบภาษีมากข้ึน
เปาหมายท่ี 8 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจสูงข้ึน
2. การสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจรายสาขา
เปาหมายท่ี 1 เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอยางเขมแข็งและเปนฐานในการสราง ความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศ
เปาหมายท่ี 2 เกษตรกรมีรายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มข้ึนและพื้นท่ีการทําเกษตรกรรมย่ังยืน

เพิ่มข้ึนตอเนื่อง
เปาหมายท่ี 3 พัฒนาพื้นท่ีไปสูเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ
เปาหมายท่ี 4 ประเทศไทยมีรายไดจากการทองเท่ียวเพิ่มข้ึนและมีขีดความสามารถในการแขงขันดาน

การทองเท่ียวสูงข้ึน
เปาหมายท่ี 5 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึน
เปาหมายท่ี 6 เพิ่มประสิทธิภาพของภาคการเงินเพื่อใหเปนกลไกสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ

สังคม
แนวทางการพัฒนา
(1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม

- การพัฒนาดานการคลัง
- การพัฒนาภาคการเงิน

(2) การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ
- การพัฒนาภาคการเกษตร
- การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
- การพัฒนาภาคบริการและการทองเท่ียว
- การพัฒนาภาคการคาและการลงทุน

4. ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน
วัตถุประสงค
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1. รักษา ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใชประโยชนอยางย่ังยืนและเปนธรรม
2. สรางความม่ันคงดานน้ําของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ําท้ังระบบใหมีประสิทธิภาพ
3. บริหารจัดการสิ่งแวดลอม และลดมลพิษใหมีคุณภาพดีข้ึน
4. พัฒนาขีดความสามารถในการลดกาซเรือนกระจกและการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบ จากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรับมือกับภัยพิบัติ
เปาหมาย
เปาหมายท่ี 1 รักษาและฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นท่ีปาไมเพื่อการอนุรักษปาเศรษฐกิจ

และปาชายเลน ลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐและจัดท่ีดินทํากิน
ใหผูยากไรโดยใหสิทธิรวม

เปาหมายท่ี 2 สรางความม่ันคงดานน้ําและบริหารจัดการทรัพยากรน้ําท้ังน้ําผิวดินและน้ําใตดิน
ใหมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการน้ําในระดับลุมน้ําใหมีความสมดุลระหวางความตองการใชน้ําทุก กิจกรรมกับ
ปริมาณน้ําตนทุน เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําและลดจํานวนประชาชนท่ีประสบปญหา จากการขาดแคลน
น้ําควบคูกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําท้ังภาคการผลิตและการบริโภค ปองกันและ ลดความเสียหายจาก
อุทกภัยและภัยแลง

เปาหมายท่ี 3 สรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีลดมลพิษและลดผลกระทบตอสุขภาพของ ประชาชนและ
ระบบนิเวศ โดยใหความสําคัญเปนลําดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ฟนฟูคุณภาพแหลง
น้ําสําคัญของประเทศ และแกไขปญหาวิกฤตหมอกควัน

เปาหมายท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการลดกาซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการ ปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีกลไกจัดการเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศในดานตางๆ
หรือในพืน้ท่ีหรือสาขาท่ีมีความเสี่ยงจะไดรับผลกระทบสูง

เปาหมายท่ี 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความ สูญเสียใน
ชีวิตและทรัพยสินท่ีเกิดจากสาธารณภัยลดลง

แนวทางการพัฒนา
(1) การรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติสรางสมดุลของการอนุรักษและใชประโยชนอยาง ย่ังยืนและ

เปนธรรม
(2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อใหเกิดความม่ันคงสมดุลและย่ังยืน
(3) การแกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม
(4) สงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(5) สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ
(7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปญหาความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม
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(8) การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
5. ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความม่ังคั่ง และย่ังยืน
วัตถุประสงค
1. เพื่อปกปองสถาบันพระมหากษัตริยและเสริมสรางความม่ันคงภายใน รวมท้ังปองกัน ปญหาภัย

คุกคามท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ
2. เพื่อสรางความพรอมและผนึกกําลังของทุกภาคสวน ใหมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ

ดานความม่ันคง และมีศักยภาพในการปองกันและแกไขสถานการณท่ีเกิดจากภัยคุกคามท้ังภัยทางทหารและภัย
คุกคามอ่ืนๆ

3. เพื่อเสริมสรางความรวมมือดานความม่ันคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษาความสงบ
สุขและผลประโยชนของชาติ

4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารนโยบายดานความม่ันคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความเปนเอกภาพ

เปาหมาย
เปาหมายท่ี 1 ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบันหลักของประเทศ
เปาหมายท่ี 2 สังคมมีความสมานฉันท ผูเห็นตางทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู รวมกันได

อยางสันตปิระชาชนมีสวนรวมปองกันแกไขปญหาความม่ันคง
เปาหมายท่ี 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมี โอกาสใน

การศึกษาและการประกอบอาชีพท่ีสรางรายไดเพิ่มข้ึน
เปาหมายท่ี 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธและความรวมมือดานความม่ันคงในกลุม ประเทศสมาชิก

อาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการปองกันภัยคุกคามในรูปแบบตางๆ ควบคูไป กับการรักษา
ผลประโยชนของชาติ

เปาหมายท่ี 5 ประเทศไทยมีความพรอมตอการรับมือภัยคุกคามท้ังภัยคุกคามทางทหารและภัย
คุกคามอ่ืน ๆ

เปาหมายท่ี 6 แผนงานดานความม่ันคงมีการบูรณาการสอดคลองกับนโยบายการพัฒนา เศรษฐกิจ
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนา
(1) การรักษาความม่ันคงภายใน เพื่อใหเกิดความสงบในสังคมและธํารงไวซ่ึงสถาบันหลักของชาติ
(2) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศเพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือภัยคุกคาม

ท้ังการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ
(3) การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศดานความม่ันคง เพื่อบูรณาการความรวมมือกับมิตร

ประเทศเพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม และการปองกันภัยคุกคามขามชาติ
(4) การรักษาความม่ันคงและผลประโยชนของชาติทางทะเลเพื่อคงไวซ่ึงอํานาจอธิปไตยและสิทธิ

อธิปไตยในเขตทางทะเล
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(5) การบริหารจัดการความม่ันคงเพื่อการพัฒนา เพื่อใหเกิดความสอดคลองกันระหวาง แผนงานท่ี
เกี่ยวของกับความม่ันคงกับแผนงานการพัฒนาภายใตการมีสวนรวมของภาคประชาชน

6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการท่ีดีและไดมาตรฐานสากล
2. เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการบริหารจัดการและใหบริการแกประชาชนในทองถิ่นได

อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปรงใสตรวจสอบได
3. เพื่อลดปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ
4. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายใหสามารถอํานวยความสะดวกดวย ความรวดเร็ว

และเปนธรรมแกประชาชน
เปาหมาย
เปาหมายท่ี 1 ลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการ

ใหบริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ
เปาหมายท่ี 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปาหมายท่ี 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหสูงข้ึน
เปาหมายท่ี 4 ลดจํานวนการดําเนินคดีกับผูมิไดกระทําความผิด
แนวทางการพัฒนา
(1) ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมีความ โปรงใส

ทันสมัย คลองตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุมคา
(2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง

ภาครัฐ
(3) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล
(4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(5) ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย เปนธรรมและสอดคลอง

กับขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกดานการขนสงและการคารวมท้ังมีกลไก

กํากับ ดูแล การประกอบกิจการขนสงท่ีมีประสิทธิภาพและโปรงใสใหสามารถสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตใหแกประชาชน
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2. เพื่อสรางความม่ันคงทางพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน และสงเสริมการใช พลังงาน
ทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลอยางท่ัวถึง ท้ังประเทศ
ในราคาท่ีเหมาะสมเปนธรรม และสงเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม และนวัตกรรม รวมท้ังพัฒนาระบบ ความปลอดภัยทาง
ไซเบอรใหมีความม่ันคง และคุมครองสิทธิสวนบุคคลใหแกผูใชบริการ

4. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการใหบริการโครงสรางพื้นฐานดานน้ําประปาท้ังใน
เชิงปริมาณและคุณภาพใหครอบคลุมท่ัวประเทศ ลดอัตราน้ําสูญเสียในระบบประปา และสรางกลไกการ บริหาร
จัดการการประกอบกิจการน้ําประปาในภาพรวมของประเทศ

5. เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องท่ีเกิดจากลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน เพื่อลดการนําเขาจาก
ตางประเทศและสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ

เปาหมาย
เปาหมายท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสในภาพรวม
เปาหมายท่ี 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานระบบขนสง
เปาหมายท่ี 3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส
เปาหมายท่ี 4 การพัฒนาดานพลังงาน
เปาหมายท่ี 5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
เปาหมายท่ี 6 การพัฒนาดานสาธารณูปการ (น้ําประปา)
แนวทางการพัฒนา
(1) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานขนสง
(2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสง
(3) การพัฒนาระบบโลจิสติกส
(4) การพัฒนาดานพลังงาน
(5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
(6) การพัฒนาระบบน้ําประปา
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางความเขมแข็งและยกระดับความสามารถดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีข้ันกาวหนา

ใหสนับสนุนการสรางมูลคาของสาขาการผลิตและบริการเปาหมาย
2. เพื่อสรางโอกาสการเขาถึงและนําเทคโนโลยีไปใชใหกับเกษตรกรรายยอย วิสาหกิจชุมชน

และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมท่ีมุงเนนการลดความเหลื่อมล้ําและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ผูสูงอายุผูดอยโอกาสทางสังคม และเพิ่มคุณภาพสิ่งแวดลอม
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4. เพื่อบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหสามารถ
ดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

เปาหมาย
เปาหมายท่ี 1 เพิ่มความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ
เปาหมายท่ี 2 เพิ่มความสามารถในการประยุกตใชวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพื่อยกระดับความสามารถการแขงขันของภาคการผลิตและบริการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
แนวทางการพัฒนา
(1) เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยและเชิงสังคม
(2) พัฒนาผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี
(3) พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม
9. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค
1. เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสูภูมิภาคอยางท่ัวถึงมากข้ึน
2. เพื่อพัฒนาเมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยูสําหรับคนทุกกลุม
3. เพื่อพัฒนาและฟนฟูพื้นท่ีฐานเศรษฐกิจหลักใหขยายตัวอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและเพิ่ม

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
4. เพื่อพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจใหมใหสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และการพัฒนา

ในพื้นท่ีอยางย่ังยืน
เปาหมาย
เปาหมายท่ี 1 ลดชองวางรายไดระหวางภาคและมีการกระจายรายไดท่ีเปนธรรมมากข้ึน
เปาหมายท่ี 2 เพิ่มจํานวนเมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนาอยูสําหรับคนทุกกลุมในสังคม
เปาหมายท่ี 3 พื้นท่ีฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงและเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม
เปาหมายท่ี 4 เพิ่มมูลคาการลงทุนในพื้นท่ีเศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดน
แนวทางการพัฒนา
(1) การพัฒนาภาคเพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกระจายตัวอยางท่ัวถึง
(2) การพัฒนาเมือง
(3) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจ
10. ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
วัตถุประสงค
1. เพื่อใชประโยชนจากจุดเดนของทําเลท่ีตั้งของประเทศไทยท่ีเปนจุดเช่ือมโยงสําคัญของแนว

ระเบียงเศรษฐกิจตางๆ ใหเกิดประโยชนอยางเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย
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2. เพื่อขยายโอกาสดานการคาการลงทุนระหวางประเทศ และยกระดับใหประเทศเปนฐาน การผลิต
และการลงทุนท่ีมีศักยภาพและโดดเดน

3. เพื่อเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีโลกดวยการสงเสริมบทบาทท่ีสรางสรรคของไทยในกรอบ
ความรวมมือตางๆ รวมท้ังการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใตกรอบเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs)

เปาหมาย
เปาหมายท่ี 1 เครือขายการเช่ือมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจท่ีครอบคลุมและมีการใช ประโยชนได

เต็มศักยภาพ
เปาหมายท่ี 2 ระบบหวงโซมูลคาในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพิ่มข้ึน
เปาหมายท่ี 3 ประเทศไทยเปนฐานเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนท่ีสําคัญในภูมิภาค อนุภูมิภาค

อาเซียน และเอเชีย รวมท้ังมีการพัฒนาสวนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให ครอบคลุมภูมิภาค
อาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต

เปาหมายท่ี 4 ประเทศไทยเปนหุนสวนการพัฒนาท่ีสําคัญท้ังในทุกระดับ
แนวทางการพัฒนา
(1) ขยายความรวมมือทางการคาและ-การลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม สําหรับ

สินคาและบริการของไทย
(2) พัฒนาความเช่ือมโยงดานการคมนาคมขนสงโลจิสติกสและโทรคมนาคมในกรอบ ความรวมมือ

อนุภูมิภาคภายใตแผนงาน GMS. ACMECS. IMT-GT. BIMSTEC. และ JDS. และภูมิภาคอาเซียน เพื่ออํานวย
ความสะดวกและลดตนทุนดานโลจิสติกส

(3) พัฒนาและสงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนท่ี โดดเดนใน
ภูมิภาค

(4) สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ (Outward investment) ของผูประกอบการไทย
(5) เปดประตูการคาและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในลักษณะหุนสวนทาง

ยุทธศาสตรท้ังในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน
(6) สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานาประเทศ
(7) เขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศโดยมีบทบาทท่ีสรางสรรค
(8) สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสรางความม่ันคง
(9) บูรณาการภารกิจดานความรวมมือระหวางประเทศและดานการตางประเทศ
(10) สงเสริมใหเกิดการปรับตัวภายในประเทศท่ีสําคัญ

1.3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2560-2565 ฉบับทบทวน
แนวคิดและทิศทางการพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปญหาพื้นฐานดานการขาดแคลนน้ํา ดินคุณภาพต่ําประสบ อุทกภัย

และภัยแลงซํ้าซาก คนมีปญหาท้ังในดานความยากจน และมีปญหาภาวะทุพโภชนาการ แตมีความพรอม
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ดานสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสูความ
“ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน”จําเปนจะตองแกไขปญหาพื้นฐานควบคูไปกับการพัฒนาการวิจัยเพื่อใชความรูเทคโนโลยี
นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคในการเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจภายใน ภาคใหมีการเจริญเติบโต
ไดอยางเต็มศักยภาพ พรอมท้ังการแสวงหาโอกาสการนําความรูทุน เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากภายนอกมา
ชวยขับเคลื่อน โดยการใชประโยชนจากโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงขนาดใหญ
ท่ีเช่ือมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงขายระบบการคมนาคมขนสงและพื้นท่ี เศรษฐกิจหลักของประเทศ
รวมท้ังการใชประโยชนจากการเช่ือมโยงและขอตกลงกับประเทศเพื่อนบานใน กลุมอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงท่ี
กําลังมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วมาเสริมสรางกิจกรรมการพัฒนาใหม ๆ ใหแกภาค เพื่อใหมีอัตราการเติบโต
ท่ีสงูเพียงพอตอการลดความเหลื่อมล้ํากับพื้นท่ีสวนอ่ืน ๆ ของประเทศได ในระยะยาว

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : พัฒนาอีสานสูมิติใหมใหเปน “ศูนยกลางเศรษฐกิจของ อนุภูมิภาคลุม
แมน้ําโขง”

วัตถุประสงค
1. เพื่อแกปญหาปจจัยพื้นฐานดานน้ําและดิน ใหเอ้ือตอการประกอบอาชีพการดํารงชีพและการ

พัฒนาเศรษฐกิจของภาค
2. เพื่อดูแลชวยเหลือคนจน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีพึ่งพาตนเอง พึ่งพา

ครอบครัว และพึ่งพากันในชุมชนได
3. เพื่อยกระดับการผลิตและการสรางมูลคาเพิ่มโดยใชความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนให

การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไมต่ํากวาระดับประเทศ
4. เพื่อเช่ือมโยงหวงโซมูลคาของระบบเศรษฐกิจภาคเขากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต
5. เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงและ

มีบทบาทสนับสนุนประเทศเปนศูนยกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
เปาหมาย
1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพิ่มข้ึน
2. สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดภาตะวันออกเฉียงเหนือ

ลดลง
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 บริหารจัดการน้ําใหเพียงพอตอการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ ชีวิตอยางย่ังยืน
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาแหลงน้ําเดิมและแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําโดยการปรับปรุง

อางเก็บน้ําหนองฝายและพื้นท่ีชุมน้ําท่ีมีอยูเดิม และพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติใหสามารถเพิ่มปริมาณ การกักเก็บ
รวมท้ังพัฒนาแหลงน้ําใตดินตามความเหมาะสมของพื้นท่ีโดยไมใหเกิดผลกระทบจากดินเค็ม สรางแหลงกักเก็บ
(แกมลิง) อางเก็บน้ํา ฝาย และแหลงน้ําขนาดเล็กในพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีการเกษตร
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2) พัฒนาแหลงน้ําใหมในพื้นท่ีลุมน้ําโขง ชีมูล โดยศึกษาสํารวจและจัดหาพื้นท่ี เพื่อพัฒนา แหลงน้ํา
ตลอดจนการผันน้ําระหวางลุมน้ํา แมน้ําในภาคและระหวางภาค

3) พฒันาระบบสงและกระจายน้ํา เชน ระบบสูบน้ํา อาคารบังคับน้ํา คลองสงน้ํา เปนตน
4) บริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการเชิงลุมน้ําท้ังระบบ โดยดําเนินการในระดับลุมน้ําใหมี ความสมดุล

ระหวางการใชน้ําทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ําตนทุน สงเสริมการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกภาคสวนและมีการ
จัดทําแผนบริหารจัดการน้ําท้ังในระยะเรงดวนและระยะยาวเพื่อปองกันความเสียหายจากอุทกภัย และภัยแลง

2. ยุทธศาสตรท่ี 2 แกปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอย เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม

แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาอาชีพและรายไดของผูมีรายไดนอย โดยสรางโอกาสใหกลุมผูมีรายไดนอย มีท่ีดิน ทํากิน

ของตนเอง สงเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปจจัยการผลิตและแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับฝมือและ
อบรมใหความรูเพื่อใหมีรายไดเสริมและเกิดความม่ันคงทางรายไดตามแนวทางกาฬสินธุ โมเดล และ
หนองบัวลําภูโมเดล

2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุผูพิการและผูดอยโอกาส โดยเพิ่มสวัสดิการ
ทางดานสังคมใหกับกลุมผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนใน การดูแลผูพิการ
และผูสูงอายุและสนับสนุนการออมเพื่อสรางความม่ันคงทางรายไดและพึ่งพาตนเองไดในบ้ันปลายชีวิตยกระดับ
สถานพยาบาลชุมชนในพื้นท่ีหางไกลใหไดมาตรฐาน และใชประโยชนจากระบบสื่อสาร ทางอินเตอรเน็ตเช่ือมโยง
โรงพยาบาลขนาดใหญใหสามารถดูแลผูปวยและผูสูงอายุ

3) พัฒนาความรูทักษะอาชีพ และการเรียนรูตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการดานการศึกษาท่ีมี
คุณภาพใหมีความเทาเทียมระหวางพื้นท่ี เพื่อพัฒนาทักษะใหสามารถประกอบอาชีพ และมีรายไดตามศักยภาพ
ของแตละบุคคล ปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชน และสงเสริมใหมีระบบการจัดการความรู ภูมิปญญาทองถิ่น
สงเสริมใหสถาบันทางสังคมบูรณาการรวมกันระหวาง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา
สื่อและภาคเอกชน” ในการหลอหลอม ปลูกฝงคานิยม วัฒนธรรมใหคนไทยดําเนินชีวิตท่ียึดม่ัน ในคุณธรรม
จริยธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และมีความรับผิดชอบตอสวนรวม

4) พัฒนาระบบการปองกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แกปญหาโรคพยาธิใบไมตับ ในพื้นท่ีเสี่ยง อาทิ
จังหวัดขอนแกน สกลนคร รอยเอ็ด หนองบัวลําภู กาฬสินธุ อํานาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี นครพนม
และยโสธร โดยสงเสริมการเรียนรูในการปองกันโรคพยาธิใบไมตับใหแกประชาชน ท้ังในชุมชน และเยาวชนใน
สถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและคานิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก ปลาน้ําจืดมี เกล็ด กําจัดสิ่งปฏิกูล
จากชุมชนบริเวณรอบแหลงน้ําอยางถูกหลักสุขาภิบาล สรางเครือขายโรงพยาบาลใน การคัดกรอง เฝาระวัง
วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไมตับและผูปวยมะเร็งทอน้ําดี พรอมท้ังพัฒนาระบบคัด กรองกลุมเสี่ยงและระบบ
ฐานขอมูลเพื่อติดตามการทํางาน

5) พัฒนาโภชนาการแมและเด็ก โดยสงเสริมการบริโภคไอโอดีนและใหความรูแก พอแม หรือผูดูแล
เด็กในดานโภชนาการท่ีเหมาะสม ตั้งแตเริ่มตั้งครรภและวิธีการเลี้ยงดูเด็กท่ีเหมาะสม เพื่อกระตุน การพัฒนาเด็ก
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ในชวง 0-3 ปแรก และยกระดับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพื้นท่ีหางไกลใหไดมาตรฐาน เพื่อเสริมสราง
ศักยภาพเด็กกอนวัยเรียน ใหมีพัฒนาการความพรอมท้ังทักษะสมอง รางกาย และสังคม

6) อํานวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา โดยยกระดับการใหความชวยเหลือผูมีรายไดนอย
และผูดอยโอกาสดานกฎหมายและคดีความบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐและเครือขาย
ภาคประชาชนในการแกไขขอพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธีและสรางการรับรูกฎหมายเพื่อสรางภูมิคุมกันในการ
ปกปองตนเองไมใหตกเปนเหย่ือ

3. ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคูกับการแกปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาอาชีพและรายไดของเกษตรกร โดยสรางความม่ันคงของเกษตรกรรายยอยโดยยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมย่ังยืน เกษตรแปลงใหญ เกษตร
อัตลักษณพื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และระบบนิเวศการพัฒนาการ
เกษตร สนับสนุนการรวมกลุมเกษตรกร พัฒนาความเขมแข็งขององคกรและสถาบัน เกษตรกร พัฒนาเครือขาย
วิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณการเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปนมืออาชีพ สนับสนุน การเขาถึงแหลงเงินทุน
ท่ีเปนธรรม

2) พัฒนาพื้นท่ีทุงกุลารองไหใหเปนแหลงผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพื้นท่ีจังหวัดยโสธร สุรินทร
รอยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมท้ังพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ โดยปรับกระบวนการผลิต ใหอยูภายใต
มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาหวงโซเกษตรอินทรียใหครอบคลุมทุกข้ันตอนการผลิต พรอมท้ังขยายพื้นท่ี
เกษตรอินทรียโดยสงเสริมการผลิตและแปรรูปโดยใชนวัตกรรม การยกระดับราคา สินคาเกษตรอินทรียให
แตกตางจากสินคาเกษตรท่ีใชสารเคมีและการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน เกษตรอินทรียการสงเสริม
กระบวนการตรวจรับรองแบบมีสวนรวมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุมผูผลิตและชุมชน รวมท้ังการ
จัดทําโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรียอยางเปนรูปธรรม โดยนํารองในพื้นท่ีท่ีมีความพรอมและเหมาะสม และเช่ือมโยง
ไปสูการทองเท่ียวเชิงเกษตรหรือการทองเท่ียววิถีไทยเพื่อขยายฐานรายได พรอมท้ังจัดทําฐานขอมูลเกษตร
อินทรียเพื่อเปนขอมูลในการวางแผนการผลิตท่ีเหมาะสม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมใหมๆ
ใหตอบสนองตลาดสินคาเพื่อสุขภาพและการสงออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรียตลอดจนมาตรการสงเสริมตลาด
สีเขียวในชุมชนและทองถิ่น สงเสริมเกษตรกรและกลุมเกษตรกร จําหนายสินคาผานชองทางพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ

3) สงเสริมการปรับเปลี่ยนไปสูสินคาเกษตรชนิดใหมตามศักยภาพของพื้นท่ี (Zoning) และความ
ตองการตลาด โดยสงเสริมการปลูกพืชผัก ผลไมและไมดอก ในพื้นท่ีจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุการตรวจรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร
การประชาสัมพันธและการจัดตั้งตลาดกลาง รวมท้ังสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรสําคัญท่ีเปน สารตั้งตนในการ
แปรรูปผลิตสินคาในพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี ใหมีปริมาณมากพอ
และมีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความตองการของตลาดท้ังในและตางประเทศ และจัดทํา
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ฐานขอมูลพื้นท่ีปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการบริหารจัดการ และสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพื้นท่ีจังหวัด
สกลนคร มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา สุรินทร ชัยภูมิ บุรีรัมย และอุบลราชธานีและโคนม ในพื้นท่ีจังหวัด
นครราชสีมา ขอนแกน โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุสงเสริมการปลูกแปลงหญาและปรับปรุงคุณภาพอาหาร
สัตวพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร รวมท้ังการจัดระบบ มาตรฐานโรงฆาสัตวใหไดมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (GMP) และเพิ่มชองทางการจําหนายและขยายตลาดไปสู อาเซียน

4) สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy) ใหเปนฐานรายไดใหมท่ีสําคัญ
ของภาคโดยมุงลงทุนสรางเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการท่ีใช
ทรัพยากรฐานชีวภาพ (พืช สัตวจุลินทรีย) รวมถึงวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรของเสียและน้ําเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ฟารมปศุสัตวและชุมชน พัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑชีวภาพท่ีมีมูลคาสูงกอใหเกิดความกาวหนา
และนวัตกรรมในมิติใหมๆ ท่ีสงผลตอการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและการแพทย พลังงาน
อุตสาหกรรมเคมีและภาคสังคม โดยพัฒนาใหนครราชสีมา ขอนแกน อุบลราชธานี และสกลนคร เปนศูนยกลาง
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร สงเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพื้นท่ี จังหวัดสกลนคร
มหาสารคาม สุรินทร อํานาจเจริญ และอุดรธานี โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหได มาตรฐาน GMP พัฒนา
ระบบรับรองผลิตภัณฑสมุนไพรและสรางแบรนด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและสงออกสงเสริม
อุตสาหกรรมใหมและธุรกิจแนวใหมในพื้นท่ีกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 และตอนลาง 2 ดวยการพัฒนาตอยอดจากวัตถุดิบและของเหลือท้ิงทาง
การเกษตร/อุตสาหกรรม และฐานความหลากหลายทางชีวภาพไปสูผลิตภัณฑมูลคาสูง เชน ชีวเภสัชภัณฑ
อาหาร อาหารสัตวในอนาคต โปรตีนทางเลือก ผลิตภัณฑอินทรียพลาสติกชีวภาพ (bio-plastic) สารสกัดจาก
พืชมูลคาสูง เอนไซมหรืออาหารเสริมสุขภาพจากจุลินทรีย เปนตน รวมท้ังสรางความม่ันคงทางพลังงานระดับ
ชุมชน จากการนําวัตถุดิบในชุมชนของเหลือท้ิงทางการเกษตร ขยะครัวเรือนมาผลิตเปนพลังงานเพื่อใชภายใน
ครัวเรือนหรือชุมชนและสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน

5) สงเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินคาอุปโภค บริโภค
ในพื้นท่ีเช่ือมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก - ตะวันตก ไดแก จังหวัดชัยภูมิ ขอนแกน กาฬสินธุ รอยเอ็ด
มุกดาหาร เพื่อการสงออกสูประเทศเพื่อนบานโดยเนนอุตสาหกรรมสีเขียวและการใชวัตถุดิบในพื้นท่ีพัฒนา
ผูประกอบการ รวมท้ังสนับสนุนความรูดาน กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวของสงเสริมการเขาถึงแหลงเงินทุนท่ีเปนธรรม
การพัฒนาชองทางการตลาดในตนทุนท่ีต่ํา โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน E-Commerce, E-Marketing
เปนตน

6) ยกระดับมาตรฐานสินคากลุมผาไหม ผาฝาย ผายอมคราม และสงเสริมพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพใหกาว
ไปสูการเปนศูนยกลางแฟช่ันในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร และสกลนคร
เปนตน โดยสงเสริมการพัฒนาคุณภาพสินคา การออกแบบและตราสัญลักษณพัฒนาเทคโนโลยีและงาน
ศึกษาวิจัยสรางนวัตกรรมเพิ่มมูลคา พรอมท้ังพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑชุมชนอ่ืนๆ ยกระดับผูประกอบการ
และนักออกแบบรุนใหม ใหมีทักษะมีความรูความสามารถท้ังการออกแบบและการจัดการเพื่อใหสินคามีความ
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หลากหลายและทันสมัยสรางความเช่ือมโยงระหวางวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกับ
ภาคอุตสาหกรรม และสงเสริมการจับคูธุรกิจเพื่อสรางโอกาสทางธุรกิจ

7) พัฒนาเมืองศูนยกลางจังหวัดเปนเมืองนาอยู โดยจัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการท่ีมี
คุณภาพและใหเพียงพอตอความตองการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการ สังคมท่ีได
มาตรฐานท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดนอย ใหความสําคัญตอการผังเมือง การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ความสะอาด และดูแล
ความปลอดภัยของประชาชนและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ มุงเนน การเพิ่ม ประสิทธิภาพการใชพลังงาน
และสนับสนุนพลังงานสะอาด

8) อนุรักษและสงเสริมการฟนฟูทรัพยากรปาไมใหคงความอุดมสมบูรณและรักษาความ หลากหลาย
ทางชีวภาพของพื้นท่ีตนน้ําและปาธรรมชาติท่ีสําคัญ ในพื้นท่ีจังหวัดเลย อุดรธานีสกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมา
บุรีรัมย สุรินทร และศรีสะเกษ โดยกําหนดและทําเครื่องหมายแนวเขตพื้นท่ีปาอนุรักษและพื้นท่ีปานอกเขต
อนุรักษใหชัดเจน สงเสริมประชาชนมีสวนรวมในการฟนฟูปลูกปาและปองกันการบุกรุก เพื่อรักษาพื้นท่ีปาตนน้ํา
และปองกันการชะลางพังทลายของดินรวมถึงการอนุรักษพื้นท่ีชุมน้ํา

9) สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรูเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิด
สรางสรรคในการพัฒนาภาค โดยใชประโยชนจากสถาบันการศึกษา หนวยงานดานการวิจัยพัฒนา ท่ีกระจายตัว
อยูในพื้นท่ี สรางความเช่ือมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพื่อพัฒนาเครือขายของ อุตสาหกรรมใน
ลักษณะคลัสเตอร สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยใหมีความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานและ
บุคลากรดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยในข้ันประยุกต และทดลอง
เพิ่มข้ึน ท้ังการจัดทําผลิตภัณฑตนแบบ การทําวิจัยตลาดการทดสอบผลิตภัณฑและโรงงานนํารอง เพื่อให
สามารถแปลงงานวิจัยไปสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรมมากข้ึน

4. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาการทองเท่ียวเชิงบูรณาการ
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพื้นท่ี โดยสงเสริมชุมชนในการ

สรางสรรคกิจกรรมหรือเทศกาลประจําถิ่นในแตละเดือนในพื้นท่ีตางๆ โฆษณาประชาสัมพันธแก นักทองเท่ียว
ท้ังชาวไทยและตางประเทศ เพื่อสรางการรับรูสินคา บริการ แหลงทองเท่ียวท่ีสะทอนอัตลักษณของชุมชน
และเมืองเกา ไดแก เมืองเกาบุรีรัมย เมืองเกาพิมาย เมืองเกาสุรินทร เมืองเกานครราชสีมาและเมืองเกาสกลนคร
พัฒนาแบรนด และสื่อสารความแตกตางของชุมชนตางๆ ในรูปแบบการเลาเรื่อง (Storytelling) สงเสริมการ
ขายแพ็กเกจการทองเท่ียวเพื่อกระตุนการทองเท่ียวนอกฤดูกาล สงเสริม การตลาดแบบมีเปาหมายเฉพาะกลุม
เชน กลุมผูสูงอายุกลุมนักเรียนนักศึกษา กลุมผูปฏิบัติธรรม กลุม สุภาพสตรีเปนตน

2) พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวอารยธรรมอีสานใตในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนทองเท่ียวในแตละจังหวัดท่ีดึงจุดเดนหรืออัตลักษณ
ของแตละพื้นท่ีมาสรางเสนทางทองเท่ียวเช่ือมโยงแหลงทองเท่ียวในเขตอารยธรรมอีสานใตและเช่ือมโยงสู
ประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพื่อเพิ่มระยะเวลาพํานัก และคาใชจายเฉลี่ยตอหัวของกลุมนักทองเท่ียว
คุณภาพท้ังชาวไทยและตางประเทศ พัฒนาสินคาและบริการท่ีมีจุดเดนหรืออัตลักษณท่ีสรางจากทุนทาง
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วัฒนธรรม เพื่อใหเกิดความจดจําและสรางความโดดเดน ลอกเลียนไดยาก พัฒนาบุคลากรและผูประกอบการ
การทองเท่ียวใหเปนมืออาชีพ รักษามาตรฐานการใหบริการ จัดทําแผนท่ีทองเท่ียวใหทองเท่ียวไดตลอดท้ังป
พัฒนาระบบโลจิสติกสขนถายนักทองเท่ียวอยางเปนระบบไปสูแหลงทองเท่ียว ดูแลความปลอดภัยและ
สุขลักษณะใหนกัทองเท่ียว

3) พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียววิถีชีวิตลุมน้ําโขง ในพื้นท่ีจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ
นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเสนทางเช่ือมโยงแหลงทองเท่ียว
กับประเทศเพื่อนบาน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมลานชาง เลย-อุดรธานี-หนองบัวลําภู-หนองคาย-สปป.ลาว
โดยพัฒนาแหลงทองเท่ียว สินคาและบริการ ใหสอดคลองกับกระแสความนิยมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ของสองฝงโขง พัฒนากิจกรรมการทองเท่ียวใหมีความหลากหลาย อาทิการทองเท่ียว/พักผอน ชมทัศนียภาพ
และวิถีชีวิตลุมแมน้ําโขง (Leisure/Lifestyle) การทองเท่ียวดวยจักรยานและการเดินทางแบบคาราวาน
(Cycling/Caravan Tours) การทองเท่ียวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เปนตน พัฒนาถนนเช่ือมโยง
ระหวางแหลงทองเท่ียวพัฒนาทาเรือและการทองเท่ียวทางน้ําใหไดมาตรฐานความปลอดภัย สงเสริมการบริหาร
จัดการท่ีเกิดจากชุมชนเพื่อสรางงาน และรายไดเนนพัฒนาผูประกอบการดานการจัดการและทักษะทางภาษา
เพื่อรองรับนักทองเท่ียวตางชาติท่ีเพิ่มข้ึน

4) พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวยุคกอนประวัติศาสตรในจังหวัดขอนแกน กาฬสินธุ อุดรธานี
หนองบัวลําภู และชัยภูมิโดยพัฒนาแหลงทองเท่ียวและพิพิธภัณฑใหเปนแหลงเรียนรูเชิง สรางสรรคและมีชีวิต
ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมตางๆ ใหผูชมมีสวนรวม มีความสนุกรื่นรมยเสมอ
(play and learn) ท้ังภาษาไทยและตางประเทศเพื่อขยายฐานนักทองเท่ียวท่ีสนใจ ศึกษาวิวัฒนาการของภาค
ตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตรจนถึงปจจุบัน ปลูกฝงใหเด็กเขาพิพิธภัณฑผานกิจกรรมทัศนศึกษาของโรงเรียนและ
นันทนาการของครอบครัว พัฒนาสินคา/บริการ/ของท่ีระลึก ปรับปรุง สิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเท่ียว
ใหไดมาตรฐานโฆษณาประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง พัฒนาระบบขนสงสาธารณะเขาสูแหลงทองเท่ียวเพื่อให
เขาถึงไดงายและกลับมาไดบอยครั้ง

5) พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงกีฬาในพื้นท่ีจังหวัดบุรีรัมย ศรีสะเกษ นครราชสีมา
โดยสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาใหครอบคลุมทุกมิติเพื่อสรางมูลคาเพิ่มท้ังจากการกีฬาและธุรกิจ
ท่ีเกี่ยวของ อาทิ ธุรกิจการแขงขันตางๆ การผลิตอุปกรณ/ชุดกีฬา/ของท่ีระลึก สนามแขงขันอาหารเสริมและ
เครื่องดื่ม โรงแรม รานอาหาร การเดินทางและขนสง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับเปนตน
สงเสริมการศึกษาในดานเวชศาสตรการกีฬา วิทยาศาสตรการกีฬา และการบริหารจัดการธุรกิจกีฬา เพื่อผลิต
บุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ รวมท้ังสงเสริม
กิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธเพื่อสรางการรับรูใหกับนักทองเท่ียว

6) พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิเลย นครราชสีมา อุบลราชธานี
โดยสงเสริมการทองเท่ียวท่ีคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพื่อใหเกิด ความสมดุลและ
ย่ังยืน มุงเนนนักทองเท่ียวคุณภาพเพื่อใหสอดคลองกับกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีมุงเนนใหเกิดความคุมคาตอ
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ประสบการณมากกวาการทองเท่ียวท่ีคุมคาเงินสนับสนุนใหคนไทยเดินทางมาทองเท่ียวในพื้นท่ีมากข้ึน รวมท้ังให
ความรูนักทองเท่ียวในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

7) พัฒนาแหลงทองเท่ียวและสิ่งอํานวยความสะดวกใหไดมาตรฐาน ดูแล ความปลอดภัย
ใหนักทองเท่ียว ประชาสัมพันธการทองเท่ียว และพัฒนาเสนทางการทองเท่ียวท่ีเช่ือมโยง ในลักษณะ เครือขาย
เพื่อกระจายนักทองเท่ียวจากเมืองหลักไปสูชุมชนและทองถิ่น เช่ือมโยงกิจกรรมการทองเท่ียว ระหวางภาคเอกชน
กับชุมชนและทองถิ่น ท้ังในประเทศและกับประเทศเพื่อนบานท่ีสอดคลองกับความตองการของนักทองเท่ียว
รวมท้ังพัฒนาทักษะฝมือบุคลากรในภาคบริการและการทองเท่ียว จัดฝกอบรมมัคคุเทศกดานภาษาตางประเทศ
นอกจากนั้นพัฒนาสินคา OTOP สินคาวิสาหกิจชุมชนของท่ีระลึก รานอาหาร ท่ีพัก ใหมีคุณภาพดีสงเสริมการ
ทองเท่ียวเฉพาะกลุมตามความสนใจของนักทองเท่ียว รวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดลอมในแหลงทองเท่ียว

5. ยุทธศาสตรท่ี 5 ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงท่ีเช่ือมโยงพื้นท่ีเศรษฐกิจหลัก
ภาคกลางและพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจใหมๆ ของภาค
แนวทางการพัฒนา

1) เรงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญท่ีเช่ือมโยงภาคกับพื้นท่ีเศรษฐกิจหลัก ภาคกลาง และพื้นท่ี
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ใหแลวเสร็จตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติอาทิ แผนการพัฒนา
รถไฟความเร็วสูง ชวงนครราชสีมา-หนองคาย การพัฒนาโครงขายรถไฟทางคูชวงขอนแกน-หนองคาย
ชวงจิระ-อุบลราชธานี และโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมืองและทางพิเศษ ชวงระเบียง เศรษฐกิจ EWEC
ดานตะวันออก

2) เรงพัฒนาโครงขายระบบการคมนาคมขนสงภายในภาคใหเปนระบบท่ีสมบูรณ อาทิ การพัฒนา
รถไฟสายใหม (บานไผ-นครพนม) โครงการพัฒนาทาอากาศยานใหสามารถรองรับปริมาณความตองการเดินทาง
และขนสงสินคาทางอากาศท่ีเพิ่มข้ึน (อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย รอยเอ็ด นครราชสีมา ขอนแกน เลย
และสกลนคร) และขยายถนน 4 ชองจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 3) พัฒนาเมืองขอนแกนใหเปนเมือง
ศูนยกลางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การบริการ สุขภาพและศูนยกลางการศึกษา โดยจัดทําแผนแมบทพื้นท่ี
ศูนยกลางความเจริญ เชน เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เขตนวัตกรรม พื้นท่ีอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมและพื้นท่ี
เปดโลง เปนตน พัฒนาและปรับปรุงโครงสราง พื้นฐาน เช่ือมโยงกับระบบโครงสรางพื้นฐานหลักท่ีเช่ือมโยง
ระหวางภาค เรงรัดพัฒนาระบบขนสงรางเบาเมืองขอนแกน พรอมท้ังสงเสริมระบบขนสงสาธารณะในเมืองให
เช่ือมโยงระหวางเมืองและระบบขนสงอ่ืน

4) พัฒนาพื้นท่ีรอบสถานีขนสงระบบรางในเมืองท่ีมีศักยภาพท่ีสําคัญ อาทิเมืองขอนแกน
เมืองนครราชสีมา และเมืองอุบลราชธานี โดยพัฒนาพื้นท่ีในรูปแบบเมืองกระชับใหมีการใชประโยชนท่ีดิน
แบบผสมผสานท้ังการทํางาน การอยูอาศัยและการนันทนาการลอมรอบสถานีขนสงและพัฒนาพื้นท่ี บริเวณเมือง
ชายแดนท่ีมีศักยภาพ รวมท้ังบริเวณใกลพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ นครพนม หนองคาย มุกดาหาร
ใหมีความพรอมสําหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบานและเปนศูนยกลาง
ความเจริญในการกระจายความเจริญไปยังพื้นท่ีโดยรอบ



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ (สวนที่ 2) หนา 31

5) พัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม โดยพัฒนาและยกระดับ
ความเช่ียวชาญของผูประกอบการอุตสาหกรรมซอมบํารุงและผลิตช้ินสวนอากาศยานและระบบรางท่ีได
มาตรฐาน และเปนท่ียอมรับในระดับสากล พัฒนากําลังแรงงานและนวัตกรรมเพื่อเตรียมพรอมรองรับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินในจังหวัดนครพนม อุตสาหกรรมระบบรางในจังหวัดขอนแกน และพัฒนาสถานี
ขนสงสินคาในจังหวัดขอนแกน นครราชสีมา และอุดรธานี

6. ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจากขอตกลงกับประเทศเพื่อนบานในการ
สรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาดานชายแดน โดยพัฒนาโครงสรางพื้นฐานบริเวณดานศุลกากรใหเพียงพอ สนับสนุน

การจัดการดานพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ใหได มาตรฐานสากล
เรงเช่ือมตอระบบสารสนเทศภายในและระหวางหนวยงานเพื่อสามารถใหบริการ ณ จุดเดียว (National Single
Window) เพิ่มอัตรากําลังเจาหนาท่ีใหเพียงพอ พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณจุดผอนปรนการคาชายแดน
ท่ีมีศักยภาพ

2) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงชายแดน โดยเรงกอสรางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงท่ี 5
(บึงกาฬ-ปากซัน) พัฒนาเสนทางใหมเช่ือมโยงบึงกาฬ-อุดรธานี และรถไฟความเร็วสูง เพื่อเช่ือมโยงโครงขาย
เสนทางคมนาคมระหวางไทย ลาว เวียดนาม และจีน ใหมีความสะดวก ประหยัดเวลาและ คาใชจาย ในการ
เดินทาง 3) พัฒนาพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มุกดาหาร นครพนมและหนองคาย เพื่อเสริมสราง
ศักยภาพในการลงทุนและสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน พรอมท้ัง
เรงรัดการดําเนินงานโครงการและมาตรการสําคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษใหมีความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน
และบริการ CIQ ท่ีไดมาตรฐานสากล

1.3.2 แผนพัฒนากลุมจังหวัด
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย

และสุรินทร) ระยะท่ี 5 พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) รอบป 2563
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ไดดําเนินการทบทวนแผนพัฒนากลุม จังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ระหวางวันท่ี 20 – 21 สิงหาคม 2561 โดยยึดยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป
นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทิศทางการ
พัฒนาภาคยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคม แผนแมบทจากกระทรวงท่ีเกี่ยวของและมุงเนน
การทํางานแบบเครือขายรวมกันทุกภาคสวน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา)
เพื่อรวมกันกําหนดทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัด ฯ ท้ังดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เพื่อใหแผนพัฒนากลุมจังหวัด ฯ สามารถขับเคลื่อนไปไดดวยดีมี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ซ่ึงจะเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของกลุมจังหวัด รวมท้ังเปน การแกไขปญหารวมกันของกลุม
จังหวัดใหเหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุมจังหวัด และนําไปสูการกระตุนใหเกิดการลงทุนของ
ภาคเอกชนและสรางรายไดใหกลุมจังหวัดแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ระยะ 5 ป
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(พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน ปพ.ศ. 2563 ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนลาง 1 ในคราวประชุม ครั้งท่ี 8/2561 เม่ือวันท่ี
21 ธันวาคม 2560 โดยสรุปประเด็นสําคัญ ดังนี้

ตําแหนงทางยุทธศาสตร (Strategies Position)
1) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย
2) เปนแหลงผลิตผลิตภัณฑไหมระดับประเทศ
3) เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีความหลากหลายท้ังการทองเท่ียวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน การกีฬา

ท่ีมีช่ือเสียง
4) เปนประตูสูอีสาน และเช่ือมโยงการคาชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน
เปาหมายการพัฒนา
“ศูนยกลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑไหม ทองเท่ียวอารยธรรมขอม และสังคม

เปนสุข”
Unique Position
กําหนดโดยกระทรวงมหาดไทย และกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 “นวัตกรรม

ภาคอีสานดานการเกษตร การทองเท่ียว การคา และการสรางพลังงานทดแทน” หรือ “Innovation for
FASTTT”

FASTTT มาจากคําวา
F = FUN ความสนุก เกิดจากกิจกรรมการทองเท่ียว ผจญภัย ท่ีทําใหลดวัย หรือกระชุมกระชวย

การกีฬา
A = Agriculture การเกษตร เนนท่ีเปนเศรษฐกิจหลักของกลุมจังหวัดฯ ไดแก ขาวหอมมะลิ

มันสําปะหลัง โคเนื้อ/โควากิว
S = SILK ผลิตภัณฑไหม ทุกจังหวัดในกลุมจังหวัดฯ มีวัฒนธรรมสิ่งทอ ผาไหมอันเปนอัตลักษณ

เฉพาะแตละจังหวัด จังหวัดนครราชสีมามี “ไหมหางกระรอก” เปนผาไหมโคราชท่ีมีช่ือเสียง เปนเอกลักษณโดด
เดน “ไหมหม่ีคั้นขอนารี” ของจังหวัดชัยภูมิ เปนลวดลายท่ีสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ ทรงมี พระราชดําริให
อนุรักษไวมีความประณีตสวยงาม จังหวัดบุรีรัมย ลายไหมท่ีมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักคือ “ซ่ินตีนแดง”และลายท่ีไดรับ
การพัฒนาใหมคือ “ไหมหางกระรอกหม่ีภูภิรมย” หรือ “LAVA SILK” มีลวดลายเฉพาะตัว และ “ผาไหมมัดหม่ี
ลายโฮล” จังหวัดสุรินทร อยูท่ีเสนไหมนอยซ่ึงเปนสวนในสุดของรังไหม มีลวดลายสีสันเปนแบบฉบับทางสุรินทร
และบานทาสวางมีโรงงานทอผาไหม ท่ีทอผาใหผูนํา APAC ท่ี เดินทางมารวมประชุมท่ีประเทศไทยเม่ือป
พ.ศ. 2546

T = Tourism การทองเท่ียวกลุมจังหวัดมีการทองเท่ียวท่ีหลากหลาย ท้ังดานวัฒนธรรม
ขอมโบราณ วัฒนธรรมทองถิ่น การทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ
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T = Trade การคาภาคคาปลีกคาสงสรางรายได 56,673 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.48
ของผลิตภัณฑมวลรวม อยูในลําดับท่ี 3 ของผลิตภัณฑมวลรวม นอกจากนี้ยังมีดานคาชายแดน ท้ังจุดผอนปรน
การคาชายแดนชองสายตะกูจังหวัดบุรีรัมยและจุดผานแดนถาวรชองจอม จังหวัดสุรินทร

T = Transform หรือการสรางขยะใหมีคุณคาเปนพลังงานทดแทน เกิดจากปริมาณขยะมูลฝอย
ท่ีมีจํานวนมากและการนํากลับไปใชนอย โดยนวัตกรรมการสรางเช้ือเพลิงจากขยะมูลฝอย (Refuse Derived
Fuel: RDF)

เปาหมายการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ระยะ 5 ป
จากโครงสรางเศรษฐกิจในภาพรวมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 มี

เศรษฐกิจท่ีสําคัญ 3 ลําดับแรก โดยมีภาคอุตสาหกรรมมีสัดสวนรอยละ 21 รองลงมาเปนภาคเกษตรกรรม
มีสัดสวนรอยละ 20 และภาคการคารอยละ 13 มีพื้นท่ีการเกษตรรอยละ 68.15 ของพื้นท่ีของกลุมจังหวัด
ประชากรสวนใหญอยูในวัยแรงงาน รอยละ 16.85 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีศักยภาพทางการเกษตรท่ีโดด
เดน ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ออย โคเนื้อ โคนม ไก แพะ แกะ มีศักยภาพทางการทองเท่ียวท่ีหลากหลาย
ท้ังทองเท่ียวธรรมชาตินิเวศ อารยธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา มีแหลงทองเท่ียวท่ีเปนมรดก
โลก เปนแหลงผลิตผลิตภัณฑไหม และในขณะเดียวกันก็มีปญหาในเรื่องการขาดแคลน น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
และการเกษตร ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา สัดสวนคนยากจน รอยละ 12.1 รายไดเฉลี่ยครัวเรือน/ป
250,626 บาท หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือน/ป200,217.08 บาท มีความไมเสมอ ภาคดานรายได (Ginocoefficient)
สูงกวาคาเฉลี่ยประเทศ จึงกําหนดเปาหมายการพัฒนาในการเปน
ศูนยกลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑไหม ทองเท่ียวอารยธรรมขอมและสังคมเปนสุข

โดยมีแนวคิดการพัฒนา ดังนี้
1. การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิตใหเปนมาตรฐานปลอดภัย และพัฒนาจนถึงข้ัน มาตรฐาน

อินทรียในภาคการเกษตรท้ังพืชและสัตวโดยมีการนํานวัตกรรมในพื้นท่ีมาชวยใหเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกร
รุนใหม (Smart Farmer) ใหมีการสืบทอดภูมิปญญาดั้งเดิมใหคงอยูดวยการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเปนหลักในการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก

2. พัฒนาการบริหารจัดการน้ําใหเพียงพอ ท้ังน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และน้ําเพื่อ การเกษตร
ใหเพียงพอตลอดปโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําใหอยูในพื้นท่ี หรือการขยายพื้นท่ีรับน้ําการกระจายน้ํา
ไปยังพื้นท่ี

3. สงเสริมการแปรรูปของสินคาใหมากข้ึนในพื้นท่ี สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม อาหาร
แบบครบวงจรในพื้นท่ี โดยพัฒนาชวงกลางทางและปลายทางใหมากข้ึน ดังจะเห็นไดจากแผนพัฒนา เศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ ท่ีกําหนดใหกลุมจังหวัด โดยเฉพาะ
จังหวัดนครราชสีมาใหเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร

4. สงเสริมอาชีพ และเพิ่มทักษะฝมือแรงงานเพื่อสรางโอกาสในการสรางรายไดจากภาค
การเกษตรและนอกภาคเกษตร โดยเช่ือมโยงสินคาชุมชนกับการทองเท่ียว
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5. สรางมูลคาเพิ่มในสาขาการทองเท่ียว โดยการพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน
ท้ัง ทางดานโครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก และบริการเกี่ยวเนื่องกับการทองเท่ียว การใชประโยชน
จากระบบ Logistic ท่ีรัฐบาลไดวางรากฐานไวใหการสรางความเช่ือม่ันในดานความปลอดภัยแกนักทองเท่ียว
รวมถึงการสรางการตลาดใหเปนท่ีรูจักในวงกวางและเปนท่ีนิยมเดินทางมายังกลุมจังหวัด

6. การพัฒนาสังคมใหมีคุณภาพ โดยเฉพาะผูสูงอายุใหไดรับการดูแล มีศักยภาพ คุณภาพ ชีวิตท่ี
ดีข้ึนหรือสามารถดําเนินกิจกรรมไดตามศักยภาพ รวมท้ังการรักษาภูมิปญญาของผูสูงอายุเพื่อใหสืบ ทอดไปยังรุน
ลูกหลาน และการเพิ่มศักยภาพของเด็ก เพื่อใหสังคมมีคุณภาพและสามารถดูแลตนเองไดในอนาคต

พันธกิจ (Mission)
1) สงเสริมการผลิตและแปรรูปขาวหอมมะลิ
2) สงเสริมและพัฒนาการผลิตมันสําปะหลังเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน
3) สงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ
4) สงเสริมการเรียนรูสูการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5) สงเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑไหม
6) สงเสริมการทองเท่ียว ใหไดรับความนิยมและบริหารจัดการใหมีศักยภาพ
7) สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและคาชายแดน
8) สงเสริมการพัฒนาดานสังคม
ประเด็นการพัฒนา
1) การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร
วัตถุประสงค
เพื่อเปนศูนยกลางดานเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร
แนวทางการพัฒนา
1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร
1.2 สงเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกสและการกระจายสินคาในภูมิภาค
1.3 สงเสริมการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรมใหเหมาะสม
1.4 ยกระดับสินคาเกษตรเขาสูระบบมาตรฐาน
1.5 สงเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
1.6 สงเสริมการใชนวัตกรรมและพลังงานทดแทน
1.7 สงเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
1.8 สนับสนุนใหมีการรวมกลุมการผลิตและจําหนาย
1.9 ยกระดับความสามารถในการแขงขันดานการตลาดสินคาเกษตร
1.10 สงเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตวคุณภาพสูง
2) การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว และผลิตภัณฑไหม
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วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย
2. เพื่อใหกลุมผูผลิตและผูประกอบการไหมมีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑไหมเพิ่มข้ึน
แนวทางการพัฒนา
2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
2.2 พัฒนาสินคาและบริการทางการทองเท่ียว
2.3 พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว
2.4 สรางความเช่ือม่ันและความปลอดภัยใหนักทองเท่ียว
2.5 พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียว
2.6 สงเสริมการทองเท่ียวเชิงกีฬา
2.7 สงเสริมการทองเท่ียวตามรอยชาง
2.8 สงเสริมพัฒนาการคา การลงทุน การคาชายแดน
2.9 สงเสริมการทองเท่ียววิถีชุมชน
2.10 สงเสริมนวัตกรรมการทองเท่ียว ประชาสัมพันธและการตลาด
2.11 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมใหมีคุณภาพ
2.12 สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเท่ียวและผลิตภัณฑไหม
2.13 พัฒนาผลิตภัณฑไหมใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
3) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางดานรางกายและสติปญญาดีข้ึน
2. เพื่อใหผูสูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองไดแข็งแรง มีความสุข
แนวทางการพัฒนา
3.1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนตัวเด็กปฐมวัยเปนสําคัญ
3.2 พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาดานสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
3.3 สงเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และสงเสริมสรางศักยภาพการพึ่งพาตนเอง
3.4 สงเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับทบทวน)
แผนพัฒนาจังหวัด เปนแผนท่ีมีการกําหนดอนาคตและทิศทางของตําแหนงการพัฒนาของ

จังหวัด มีความสอดคลองและเช่ือมโยงกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ ไดแกนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน
ยุทธศาสตรการพัฒนารายภาค และแผนอ่ืนๆ รวมท้ังศักยภาพและความตองการ ของประชาชนในพื้นท่ีและมอง
การพัฒนาจังหวัดแบบองครวมท่ีมีความครอบคลุมทุกมิติท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมและความม่ันคง
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การทบทวนและจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 5 ปพ.ศ.2561-2565 ปรับปรุงขอมูลในหลาย
สวนเพื่อใหขอมูลเปนปจจุบันและมีการปรับปรุงเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน เปาประสงค ประเด็น
ยุทธศาสตรกลยุทธและแนวทางการพัฒนา โดยกําหนดคาเปาหมายใหชัดเจนย่ิงข้ึน รวมท้ังปรับปรุงเพิ่มเติมกล
ยุทธตามแนวทางตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) กําหนดและเพื่อให
สอดคลองเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรชาติ 20 ปนโยบาย
รัฐบาล

แผนพัฒนาจังหวัดจะใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาของทุกสวนราชการ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) และการดําเนินกิจการของสวนราชการ/หนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีจะกระทําในพื้นท่ี
จังหวัดชัยภูมิ ท่ีตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 5 ป พ.ศ.2561-2565 ซ่ึงเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2550 มาตรา 52 (3) และมาตรา 53/1 เพื่อใหเกิดพลังสรางสรรครวมกัน
พัฒนาจังหวัดชัยภูมิใหมุงสูทิศทางเดียวกัน

เปาหมายการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ
“เมืองแหงความสุข”
ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ
1. ประชาชนมีรายไดเพิ่มข้ึนและกระจายอยางเหมาะสม
2. ประชาชนดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ประชาชนมีความม่ันคง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสิน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดชัยภูมิ
ประเด็นการพัฒนาท่ี1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน
1) เปาประสงค
ประชาชนมีรายไดเพิ่มข้ึนและกระจายอยางเหมาะสม
2) เปาหมายและตัวช้ีวัด
1. รอยละท่ีเพิ่มข้ึนของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
2. รอยละท่ีเพิ่มข้ึนของผลิตภัณฑจังหวัดตอหัว
3. อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคการเกษตรเพิ่มข้ึน
4. รอยละท่ีลดลงของของจํานวนคนจน
5. จํานวนพื้นท่ีปาไมเพิ่มข้ึนไมนอยกวา 20,000 ไร
6. จํานวนขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนถูกนํากลับมาใชประโยชนไมนอยกวารอยละ 60
7. รอยละท่ีเพิ่มข้ึนของนักทองเท่ียว
8. รอยละท่ีเพิ่มข้ึนของรายไดจากการทองเท่ียว
9. จํานวนพื้นท่ีไดรับประโยชนจากการพัฒนาระบบชลประทานเพิ่มข้ึน
10. จํานวนพื้นท่ีการเกษตรในเขตชลประทานเพิ่มข้ึน
11. ปริมาณการกักเก็บน้ําเพิ่มข้ึน
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12. รอยละของจํานวนเสนทางคมนาคมไดรับการพัฒนาเพิ่มข้ึน
3) แนวทางการดําเนินงาน
ดานการเกษตร
1. การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรใหเขมแข็งและย่ังยืน
1.1 อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรการเกษตรใหเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี เพื่อใหสามารถใช

ประโยชนจากทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดไดอยางย่ังยืน
1.2 บริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ เพื่อเพิ่มพื้นท่ีชลประทานโดยการกอสรางระบบ

ชลประทานขนาดใหญ กลางและเล็ก เพื่อบรรเทาอุทกภัย ภัยแลงและเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ํา
1.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําภาคเกษตร เพื่อสนับสนุนการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการผลิต
2. พัฒนาผลิตภาพการผลิตสินคาการเกษตร ไดแก ขาว ขาวอินทรียขาวปลอดภัย พริก ไมผล

พืชผักปลอดภัย ตลอดหวงโซอุปทานเช่ือมโยงการตลาด และเครือขายสินคาเกษตร
2.1 เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรและสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ

เพื่อลดตนทุนการผลิตโดยสงเสริมการใชปจจัยผลิตทางการเกษตรท่ีเหมาะสม รวมท้ัง พัฒนาระบบการจัดการ
ดานการตลาด

2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาปศุสัตวและประมง
2.3 สงเสริมและพัฒนาการปลูกหมอนเลี้ยงไหมเพื่อใหไดผลิตภัณฑไหมท่ีมีคุณภาพ
2.4 สรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตรและผลิตภัณฑเพื่อลดตนทุนการผลิต โดยสงเสริมการใช

ปจจัยการผลิตทางการเกษตรท่ีเหมาะสม รวมท้ังพัฒนาระบบการจัดการดานการตลาด
2.5 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานการเกษตร การกระจายทรัพยากรการผลิตทาง การเกษตรในระดับ

ชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินคาเกษตร
2.6 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการใชเทคโนโลยีดานการเกษตร ท่ีเหมาะสมและเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม เพื่อลดตนทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต และรองรับการเปลี่ยนแปลงของ สภาพภูมิอากาศ
2.7 สงเสริมเกษตรอินทรียโดยการน าภูมิปญญาทองถิ่นมาใชและพัฒนาองค ความรูใหชุมชน

สนับสนุนการผลิตและใชปุยอินทรียเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสินคา เกษตรและอาหาร
2.8 สนับสนุนการบริหารจัดการสินคาเกษตรแบบกลุมการผลิต และสงเสริม สินคาเกษตรและ

เกษตรแปรรูปท่ีมีมูลคาเพิ่มสูง และมีโอกาสทางการตลาด
2.9 สงเสริมการใชเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและปลูกพืชพลังงานทดแทน
2.10 พัฒนาดานการวางแผนพัฒนาการเกษตรและระบบสารสนเทศทาง การเกษตร เพื่อเพิ่ม

ประสิทธภิาพในการวางแผนการผลิต และการจําหนายผลผลิต
2.11 สงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นท่ีท่ีเหมาะสมและปรับเปลี่ยน การผลิตในพื้นท่ี

ไมเหมาะสม
3. พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
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3.1 สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สภาเกษตรกรแหงชาติ และเครือขาย
ปราชญชาวบาน ใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนาเกษตรกร

3.2 สงเสริมการท าการเกษตรตามแนวพระราชดําริเกษตรทฤษฎีใหม เกษตรอินทรียและการทํา
เกษตรย่ังยืนและลดการใชสารเคมีในการผลิตสินคาเกษตรและการปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อสรางความเขมแข็ง
ใหกับเกษตรกร

3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกรและพัฒนาการ
ดําเนินงานขององคกรเกษตรกรโดยการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อรองรับผลกระทบจากการ เปดเสรีทางการคา

4. พัฒนาพื้นท่ีการเกษตรและการถือครองท่ีดิน
4.1 วางระบบการถือครองท่ีดินการจัดท่ีดินทํากินและกระจายสิทธิโดยเรงรัด การออกโฉนดท่ีดิน

ใหท่ัวถึงและเปนธรรม
4.2 เรงรัดการออกเอกสารสิทธิ์/จัดสรรท่ีดินทํากินใหแกเกษตรกรผูไรท่ีทํากิน และประชาชนท่ี

ยากจนใหมีท่ีดินเปนของตนเองอยางเปนธรรม
4.3 สงเสริมการใชประโยชนจากท่ีดิน โดยกําหนดแนวเขตการใชท่ีดินอยางเหมาะสมท้ังเขต

เกษตรเศรษฐกิจและการจัดทําผังเมือง และผังชุมชน
5. พัฒนาอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร
5.1 พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต (Productivity) ของภาคอุตสาหกรรม
5.2 สงเสริมการพัฒนาพื้นท่ีและโครงสรางพื้นฐานท่ีเหมาะสมเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม

ท่ีมีศักยภาพของจังหวัด เชน อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพลังงาน อุตสาหกรรมสิ่งทอ
และอุตสาหกรรมตอเนื่องจากแรโปแตช

5.3 สงเสริมการสรางคุณคาสินคาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรจาก วิทยาศาสตร
เทคโนโลยีนวัตกรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

5.4 สงเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกสอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาการผลิต การขนสงสินคา
อุตสาหกรรมและสินคาอ่ืนๆ อยางเปนระบบ

5.5 สงเสริมและพัฒนาใหมีการรวมกลุมอุตสาหกรรมหรือกลุมสินคา (Cluster และ Supply
Chain) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน

5.6 พัฒนาผูประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับความสามารถดานการ บริหารจัดการ
รวมท้ังเสริมสรางความเปนบรรษัทภิบาลใหแกผูประกอบการ เพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม มีความรับผิดชอบตอสังคมเชิงรุก และอยูรวมกับชุมชนอยางย่ังยืน

5.7 สงเสริมการวิจัยและพัฒนายกระดับความสามารถในการแขงขันของ ภาคอุตสาหกรรม
เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคา

6. พัฒนาฝมือแรงงานและบริหารจัดการแรงงานอยางเปนระบบ
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6.1 สนับสนุนการฝกอบรมแรงงานใหมีความรูและพัฒนาทักษะฝมือท่ีได มาตรฐานสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน เพื่อเตรียมการรองรับการเปดการเคลื่อนยายแรงงานเสรีภายใตประชาคม
อาเซียน รวมท้ังฝกอาชีพอิสระใหกับคนหางานตามความตองการของตลาดแรงงาน

6.2 สงเสริมใหกลุมบุคคลพิเศษมีโอกาสและทางเลือกในการทํางาน ภาคอุตสาหกรรมและมี
ความเสมอภาคในการจางงาน

6.3 สนับสนุนและสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดมาตรฐานแรงงาน
การคุมครองแรงงานใหไดรับสิทธิตามมาตรฐานแรงงาน สงเสริมการคุมครองแรงงานนอกระบบให ครอบคลุมมาก
ข้ึน

6.4 พัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการดานแรงงานใหมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาระบบ
คาจาง

6.5 สงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน แรงงานสัมพันธมีสวัสดิการแรงงานและมีหลักประกัน
ความม่ันคงในการดํารงชีวิต

6.6 จัดระเบียบบริหารจัดการแรงงานตางดาวอยางเปนระบบ จัดระบบแรงงานตางดาวให
เหมาะสมกับความตองการของภาคเอกชน และการรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคง ภายในประเทศ

6.7 สงเสริมแรงงานใหเขาสูระบบประกันสังคม
7. พัฒนาและสงเสริมการทําเหมืองแรโปแตชและอุตสาหกรรมตอเนื่อง
7.1 ผลักดันอุตสาหกรรมเหมืองแรโปแตชของจังหวัดไปสูนโยบายระดับชาติ
7.2 สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อรองรับการเกิดอุตสาหกรรมตอเนื่องจากแรโปแตช
8. พัฒนาผลิตภัณฑไหมและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นใหมีคุณภาพ
8.1 เสริมสรางศักยภาพองคกรวิสาหกิจชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง พัฒนาบุคลากรและ

ผูประกอบการใหมีความคิดในเชิงสรางสรรคสามารถตอบสนองตอความตองการของภาคการ ผลิตและบริการ
8.2 สงเสริมการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นใหมีคุณภาพและได

มาตรฐาน โดยใชทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นควบคูกับองคความรูสมัยใหมสงเสริมกิจกรรมการประกวด
แขงขันการประยุกตใชความคิดสรางสรรคในกลุมเยาวชนและผูประกอบการ

8.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑชุมชน สนับสนุนใหมีศูนย กระจายและแสดง
สินคาและพัฒนาชองทางการตลาดท้ังในและตางประเทศ

8.4 เสริมสรางชุมชนใหมีการใชความคิดสรางสรรคผสานกับภูมิปญญาทองถิ่นองคความรู
เอกลักษณวัฒนธรรมในการสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มของสินคา มีการรวมกลุมผูผลิตเชิงธุรกิจ พึ่งพาตนเองได

9. พัฒนาผูประกอบการและเครือขายดานการตลาด
9.1 พัฒนาองคความรูดานการตลาดโดยเพิ่มบทบาทศูนยบมเพาะผูประกอบการใหครอบคลุม

สินคาและบริการ เพื่อใหผูประกอบการสามารถแขงขันไดตลอดจนเสริมสรางองคกรวิสาหกิจชุมชน (SMEs)
ใหเกิดความเขมแข็ง และเขาถึงแหลงเงินทุนได
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9.2 สรางและเช่ือมโยงเครือขายผูประกอบการท้ังในระดับจังหวัดและภูมิภาค เพื่อเพิ่มชองทาง
ทางการคา และกระจายผลผลิตจากแหลงผลิตถึงผูบริโภคใหมีความรวดเร็วและท่ัวถึง รวมท้ังเช่ือมโยงเครือขาย
การคากับประเทศเพื่อนบาน

9.3 จัดตั้งศูนยประสานการลงทุนดานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในระดับ จังหวัดเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคา

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นและทุกภาคสวน

ในการอนุรักษฟนฟูพัฒนา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติรวมท้ังความหลากหลายทางชีวภาพ
2. การบริหารจัดการท่ีดินของรัฐเพื่อใหประชาชนสามารถใชประโยชนอยางเหมาะสม รวมท้ัง

แกปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ และลดขอพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตท่ีดินของรัฐ
3. ควบคุมการใชประโยชนพื้นท่ีตนน้ําและการใชสารเคมีการเกษตรในพื้นท่ีตนน้ําอยางเขมงวด
4. พัฒนาและฟนฟูคุณภาพดิน การแกไขปญหาดินเค็ม ดินขาดอินทรียวัตถุและการชะลาง

พังทลายของหนาดิน ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร
5. เสริมสรางความเขมแข็งขององคกรลุมน้ําและองคกรทองถิ่นในการจัดการน้ําและการจัดทํา

แผนบริหารจัดการน้ําในแตละลุมน้ําอยางบูรณาการท่ีเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาทองถิ่นอําเภอและจังหวัด/กลุม
จังหวัด เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพการจัดการน้ํา

6. พัฒนาชุมชนใหเขมแข็งและสงเสริมสิทธิชุมชนในการเขาถึงและการใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและย่ังยืน ตลอดจนสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมและพัฒนาศักยภาพของ
ทองถิ่นและชุมชนเพื่อใหเกิดความเปนหุนสวนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม

7. สงเสริมใหชุมชนทองถิ่น และองคกรภาคเอกชนเกิดการรวมกลุมและการสรางเครือขายดาน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อให เกิดความตระหนักและทัศนคติ ท่ีเปนมิตรกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

8. เพิ่มขีดความสามารถขององคกรปกครองทองถิ่นในการกําจัดขยะมูลฝอยและการ จัดการน้ํา
เสียชุมชน

9. สงเสริมบทบาทของชุมชนในการกําหนดเขตและการจัดการเชิงพื้นท่ีอยางมีสวนรวมในพื้นท่ี
อนุรักษท่ีมีความสําคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ใหคนกับปาอยูรวมกันอยางย่ังยืน

10. พัฒนาระบบฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรการจัดการองคความรูเพื่อใชเปน
เครื่องมือในการวางแผนและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

11. การสรางรายไดจากการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยการอนุรักษการวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมทองถิ่นและพืชพื้นบาน เพื่อสรางนวัตกรรมในการผลิตสินคา
และบริการท่ีมีมูลคาเพิ่มตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค
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12. สงเสริมเกษตรกร ชุมชน และทองถิ่นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับทองถิ่น
ในการใชพลังงานทดแทน การผลิตพืชพลังงานทดแทน การปลูกพืชพลังงานทดแทนในท่ีดินรกราง เพื่อสราง
รายไดและลดรายจายดานพลังงาน

13. การจัดทําแผนท่ีเพื่อบงช้ีพื้นท่ีเสี่ยงภัยท้ังในระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัด
โดยจัดลําดับความสําคัญพื้นท่ีเสี่ยง เพื่อกําหนดแนวทางเฝาระวัง และแนวทางบรรเทาและปองกันผลกระทบ

14. พัฒนาการจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรง
ในอนาคต โดยใหความสําคัญกับการบูรณาการและสรางเอกภาพในการบริหารจัดการ

15. พัฒนาระบบงานอาสาสมัคร โดยการวางระบบเพื่อสงเสริมการดําเนินงานของภาคสวน
ตางๆ ใหมีมาตรฐานตามหลักสากล

16. สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียนและทองถิ่น ใหมีการเตรียมความพรอม
จัดทําแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติและการซักซอมรับมือภัยพิบัติอยางสมํ่าเสมอ

17. พัฒนาศักยภาพชุมชนใหเขมแข็งมีขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศเพื่อใหสังคมมีภูมิคุมกัน

18. การถายทอดองคความรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใหทุกภาคสวนไดทราบ
เพื่อสรางความตระหนักใหแกประชาชนในการรวมกันดําเนินการแกไขและบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดข้ึน จากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

19. สนับสนุนครัวเรือน ชุมชนตลอดจนสวนราชการ หนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหมีสวนรวมในการผลิตการใชพลังงานทดแทน

20. สงเสริมใหเกิดการลงทุนดานพลังงานทดแทนอยางเหมาะสมแกผูผลิตและผูใชท้ังใน
และตางประเทศ

21. สงเสริมการลดตนทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจพลังงานทดแทน
22. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการฐานขอมูลดานพลังงานทดแทน
23. เผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร องคความรูและขอมูลสถิติพลังงานทดแทน
24. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจดานพลังงานทดแทน เพื่อสรางความสามารถ ในการ

ใชประโยชนจากพลังงานทดแทนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
25. พัฒนาเครือขายดานพลังงานทดแทนท่ีเกี่ยวของและสนับสนุนการมีสวนรวมของเครือขาย

ท้ังในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ
ดานโครงสรางพื้นฐานการผลิตและบริการ
1. การพัฒนาแหลงน้ําและระบบชลประทานใหครอบคลุมพื้นท่ีการเกษตรของจังหวัดท้ัง

ในระบบกระจายน้ําและแหลงน้ําตนทุน
2. การพัฒนาระบบการขนสงและสาธารณูปโภค เพื่อลดตนทุนในการขนสงสินคาทางการ

เกษตรเขาสูตลาด
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ดานการทองเท่ียว
1. พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวเดิม และสงเสริมแหลงทองเท่ียวใหมท่ีมีศักยภาพใหมี

คุณภาพมาตรฐาน สอดคลองกับความตองการของตลาดเพื่อใหเปนจังหวัดทองเท่ียวช้ันนําของภาคอีสาน
2. พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานท่ีสนับสนุนการทองเท่ียว ปรับปรุงมาตรฐานสิ่ง

อํานวยความสะดวก ความปลอดภัย และสุขอนามัย ตลอดจนใหความสําคัญกับการเขาถึงแหลงทองเท่ียวของผู
พิการและผูสูงอายุ

3. พัฒนาแหลงทองเท่ียวแบบครบวงจรและทองเท่ียวไดตลอดปและทุกฤดูกาล
4. ประชาสัมพันธเผยแพรกิจกรรมการตลาดของแหลงทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพไปยังตลาด

การทองเท่ียวกลุมเปาหมาย
5. สงเสริมธุรกิจการทองเท่ียวและสนับสนุนกิจกรรมและรูปแบบการทองเท่ียวเพื่อสรางคุณคา

และมูลคาเพิ่มทางการทองเท่ียว
6. พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว และบริการใหมีคุณภาพและปริมาณท่ีเพียงพอ
7. พัฒนายกระดับมาตรฐานสินคาชุมชน และบริการ เพื่อพัฒนาสินคาการทองเท่ียวท่ี

สรางสรรคจากเอกลักษณและวัฒนธรรมทองถิ่นโดยใชความรูและนวัตกรรมในการสรางมูลคาเพิ่ม
8. พัฒนาและปรับปรุงศูนยสารสนเทศดานการทองเท่ียวอยางเปนระบบและเช่ือมโยง ขอมูลการ

ทองเท่ียวระดับจังหวัดเขากับการทองเท่ียวในระดับชาติเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับนักทองเท่ียวท้ังชาวไทย
และชาวตางประเทศ

9. เสริมสรางความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นชุมชนและวิสาหกิจชุมชน ใหเขามามี
บทบาทในการบริหารจัดการการทองเท่ียวท่ีบูรณาการเช่ือมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติท่ี
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อพัฒนาการทองเท่ียวสูความย่ังยืน

10. สนับสนุน พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียวอยางเปนระบบโดยสนับสนุนให องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนเขามามีสวนรวม

11. สนับสนุนชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีสวนรวมในการบริหารจัดการแหลง
ทองเท่ียวในพื้นท่ีเพื่อใหเกิดความย่ังยืน

12. สงเสริมใหมีการจัดตั้งศูนยจําหนายสินคาชุมชนเพื่อการทองเท่ียว เพื่อเพิ่มทางเลือก ในการ
ประกอบอาชีพใหกับประชาชนในทองถิ่น

13. การดูแลรักษาความปลอดภัยและใหบริการอํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียวอยางมี
ประสิทธิภาพ

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

1) วัตถุประสงค
ประชาชนดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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2) เปาหมายและตัวช้ีวัด
1. รอยละการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนเพิ่มข้ึน
2. รอยละของจํานวนปญหาทางสังคมของประชาชนลดลง
3) แนวทางการดําเนินงาน
1. เพิ่มศักยภาพและสงเสริมใหศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีบทบาทในการปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรมใหแกประชาชน รวมท้ังรวมกับครอบครัว ชุมชน และสถาบันการศึกษา ในการสรางคานิยม ครอบครัว
อบอุน และการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปนคนดีมีคุณธรรมนําความรู

2. สรางเครือขายชุมชน/ทองถิ่น และทุกภาคสวน เขามามีสวนรวมในการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม เฝาระวังทางวัฒนธรรมท่ีมีผลกระทบตอการเบ่ียงเบนทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมของเด็ก
และเยาวชน และฟนฟูเผยแพรสืบสานคุณคาของวัฒนธรรม ประเพณีคานิยม ซ่ึงเปนวิถีชีวิตท่ีดีงาม

3. สรางโอกาสใหเด็กและเยาวชน และประชาชนผูมีความรูความสามารถดานวัฒนธรรมไดมีเวที
แสดงออก เผยแพร แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมวัฒนธรรมตางๆ ท้ังในระดับชุมชนและระดับ ทองถิ่นอยาง
ตอเนื่อง

4. พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนใหมีขีดความสามารถท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับการ
พัฒนาความรูทางวิชาการและสติปญญาทางอารมณท่ีเขมแข็ง รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อปองกัน และแกไข
ปญหาสังคม

5. เสริมสรางสภาพแวดลอมท่ีนาอยูโดยสงเสริมใหภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมกับ
ชุมชน สามารถวางและจัดทําผังเมือง การจัดบริการข้ันพื้นฐาน และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ี เหมาะสมในพื้นท่ี
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับศักยภาพพื้นท่ีและความตองการของประชาชน ควบคูกับการบังคับใช
กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับความปลอดภัยสาธารณะ และสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด

6. สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนจากสภาวัฒนธรรมหมูบาน
สูสภาวัฒนธรรมตําบล

7. สงเสริมใหเด็ก เยาวชนและประชาชนไดปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา มีคุณธรรม
จริยธรรมและคานิยมหลัก 12 ประการ

8. ขยายโอกาสการมีงานทําและเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพสําหรับประชาชนทุกกลุม
9. สงเสริมและสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดย การจัด

กิจกรรมและเพิ่มชองทางใหประชาชนเขาถึงกีฬาและนันทนาการ
10. สงเสริมและพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศและกีฬาอาชีพโดยการพัฒนาและนําวิทยาศาสตร

ทางการกีฬามาใชอยางจริงจัง
11. สงเสริมใหประชาชนทุกกลุมวัยมีการออกกําลังกายและเลนกีฬาเปนประจําเพื่อเสริมสราง

สุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
12. สงเสริมใหประชาชนไดรับการคุมครองการการประกันสังคมอยางท่ัวถึง
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13. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับสูมาตรฐานสากลปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพื่อการมีงานทําใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นในการสรางกระบวนการเรียนรู โดยการมี
สวนรวมของประชาชน ในการสรางกระบวนการเรียนรูปลูกฝงจิตสํานึกคานิยมหลัก 12 ประการ คุณธรรม
จริยธรรม วัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

14. สรางและกระจายโอกาสทางการศึกษาสําหรับประชาชนใหเขาถึงบริการการศึกษาและ
แหลงเรียนรูตลอดจนสรางปจจัยและสภาพแวดลอมเพื่อเอ้ือตอการสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยาง
ตอเนื่องใหกับคนทุกชวงวัย

15. สงเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษามุงสูสากล พัฒนาระบบบริหารจัดการความรูเพื่อการเรียนรูใหท่ัวถึงและเทาเทียมกัน

16. สรางความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสเขาถึงบริการการศึกษา และสรางหลักประกัน โอกาส
ทางการศึกษาแกผูดอยโอกาส ผูยากไรและผูพิการ รวมท้ังพัฒนาเครือขายความรวมมือในการ ใหบริการ
และชวยเหลือทางการศึกษาใหกับผูยากไรและผูดอยโอกาส

17. สนับสนุนการสรางเครือขายรวมกันระหวางสถาบันการศึกษากับชุมชน/วิสาหกิจชุมชน
ในการถายทอดความรูใหแกชางทองถิ่น ทักษะอาชีพสูชุมชน รวมท้ังการรับรองและตรวจสอบคุณภาพสินคา
ชุมชน

18. สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหสอดคลองกับ
ความตองการของตลาด เพื่อรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน

19. สงเสริมประชาชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข สรางกลไกชุมชนในการสงเสริมประชาธิปไตยเพื่อให เกิดความสมัคร
สมานสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

20. สงเสริมและสนับสนุนองคกรชุมชนและผูนําชุมชนใหมีศักยภาพในการบริหารจัดการ
และการมีสวนรวมในการแกไขปญหาสังคมของชุมชน

21. สงเสริมกระบวนการเรียนรูของชุมชน ในการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การพัฒนาชุมชน ผานกลไกการพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน

22. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพทุนชุมชนท้ัง 5 ดาน ประกอบดวย ทุนมนุษยทุนสังคม
ทุนกายภาพ ทุนธรรมชาติและทุนการเงิน ใหมีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล

23. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพใหประชาชนเขาถึงบริการไดอยางไมเปน
อุปสรรค รวมท้ังพัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีคุณภาพมาตรฐาน

24. พัฒนาระบบบริการ วิชาการและการบริหารจัดการทางการแพทยและสาธารณสุข
ใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

25. พัฒนาระบบเฝาระวังปองกันและควบคุมโรค รวมท้ังการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน
โดยมุงเนนการพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของเครือขาย
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26. สงเสริมและพัฒนากระบวนการประเมินความเสี่ยงและเตือนภัยสุขภาพ รวมท้ังพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพ

27. สนับสนุนสรางแรงจูงใจ ทักษะความรูแกอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อรองรับการขยาย
ภารกิจในการปฏิบัติงานดานพฤติกรรมสุขภาพและลดปจจัยเสี่ยงตอโรคเรื้อรัง โดยเช่ือมโยงการดําเนินการ
รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

28. พัฒนาคุณภาพการใหบริการของหนวยงานของรัฐแกประชาชน โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครื่องมืออันทันสมัยมาใชในการใหบริการเชิงรุก เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน

29. พัฒนาสมรรถนะขาราชการใหมีจิตสํานึกสาธารณะ มาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม
ธรรมาภิบาล และทัศนคติท่ีเอ้ือตอการบริการประชาชน

30. สรางจิตสํานึกคานิยม จรรยาบรรณของขาราชการ ในการปฏิบัติราชการดวย คุณธรรม
จริยธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต ตลอดจนปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการอยาง
ตอเนื่อง

31. สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทําแผนพัฒนาในทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง
เสริมสรางขีดความสามารถของอําเภอในการประสานและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับชุมชน ตําบล
และอําเภอ ใหสามารถเช่ือมโยงกับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อใหระบบแผนและงบประมาณของจังหวัด
สามารถแกไขปญหาและพัฒนาพื้นท่ีไดตรงตามความตองการของประชาชน

32. สงเสริมการพัฒนาหนวยงานไปสูองคกรแหงการเรียนรูพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลไปสูระบบท่ีเปนสากลและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การสรางความม่ันคงเพื่อการพัฒนาจังหวัดสูความม่ังคั่งและย่ังยืน
1) วัตถุประสงค
ประชาชนดํารงชีวิตอยางปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน
2) เปาหมายและตัวช้ีวัด
1. รอยละของการเกิดคดีอาชญากรรมในพื้นท่ีลดนอยลง
2. รอยละท่ีลดลงของจํานวนผูคาและผูเสพยาเสพติด
3. จํานวนหมูบาน/ชุมชนท่ีมีกิจกรรมเสริมสรางความปรองดอง
3) แนวทางการดําเนินงาน
1. สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน/ประชาชนในการรักษาความสงบเรียบรอยของ หมูบาน/

ชุมชน การแกไขปญหายาเสพติดในเชิงรุก และพัฒนาระบบการเฝาระวังการแพรระบาดของยาเสพติดใน
หมูบาน/ชุมชน โดยการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและคณะกรรมการหมูบาน (กม.)

2. เสริมสรางสมรรถนะเจาหนาท่ีของรัฐ ในการแกไขปญหาความขัดแยงและระงับขอพิพาท
เบ้ืองตนรวมท้ังการรักษาความสงบเรียบรอย เสริมสรางความปลอดภัยและสรางเครือขายภาค ประชาชนในการ
ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นท่ี
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3. คุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนและผูบริโภคเชิงรุก เสริมสราง ความรู
ความเขาใจและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการอํานวยความยุติธรรม

4. สงเสริมและสนับสนุนการแกไขปญหาในดานตางๆของประชาชนโดยศูนยดํารงธรรม จังหวัด
และอําเภอ

5. สรางภูมิคุมกันใหเด็กและเยาวชนตอการรองรับสภาพปญหายาเสพติดในสังคม
6. สรางภูมิคุมกันและปองกันในผูใหญและวัยแรงงาน
7. เรงรัดปราบปรามการคายาเสพติดและผูมีอิทธิพลในทุกๆ ดาน ดําเนินการปองกันมิใหกลุม

เสี่ยงตกเปนเหย่ือของยาเสพติด ตลอดจนบําบัดฟนฟูผูเสพ/ผูติดยาเสพติดและติดตามชวยเหลือใหสามารถ
กลับไปใชชีวิตในสังคมไดโดยกระบวนการมีสวนรวมของหมูบาน/ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาค
ประชาสังคม

8. สนับสนุนใหทุกภาคสวนในสังคมใหมามีสวนรวมในการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด
โดยใหสอดรับกับยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของรัฐบาล

9. บริหารจัดการอยางบูรณาการทุกภาคสวนท่ีมีประสิทธิภาพ เอ้ืออํานวยตอการบําบัด ฟนฟู
สมรรถภาพโดยยึดผูเสพเปนศูนยกลาง

10. สรางและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนคนดีใหสังคม
1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2561-2565
วิสัยทัศน

“เปนศูนยกลางการทองเท่ียวเชิงอนุรักษธรรมชาติและวัฒนธรรม แหลงผลิตอาหารพลังงานทดแทน
สําคัญ และเปนสังคมท่ีมีคุณภาพท่ีพรอมกาวสูประชาคมอาเซียน”
พันธกิจ

1. สงเสริมการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูท่ีดีของประชาชน
3. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตร
4. พัฒนาศักยภาพดานการทองเท่ียว
5. สงเสริมการอนุรักษและใชพลังงานอยางมีคุณคา
6. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัด
7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
8. บริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

เปาประสงคหลัก
1. เด็ก เยาวชน และประชาชนของจังหวัดชัยภูมิไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
2. ศาสนา ศิลปวัฒธรรม และภูมิปญญาภูมิทองถิ่นไดรับการสืบสานคุณคา
3. ประชาชนมีคุณภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง
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4. เกษตรมีรายไดสูงข้ึน
5. การทองเท่ียวของจังหวัดชัยภูมิไดรับความนิยมเพิ่มสูงข้ึน
6. เปนแหลงสรางพลังงานทดแทนท่ีใหญท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7. ประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษและใชพลังงานอยางมีคุณคา
8. มีระบบโลจิสติกสท่ีรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและเช่ือมโยงประเทศสูประชาคมอาเซียน
9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษและฟนฟู
10. มีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา
จากการวิเคราะหวิสัยทัศน พันธกิจ สามารถนํามากําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาในภาพรวม

ดังนี้
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

1. เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถเขาถึงและไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพมากข้ึน
2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการสืบสานคุณคา

มาตรการและแนวทาง
มาตรการท่ี 1.1 มีศูนยความเปนเลิศทางการศึกษาท่ีเทียบเคียงระดับประเทศ
แนวทาง

1.1.1 สงเสริมใหสถานศึกษามีขีดความสามารถสูงในทุกดาน ดึงดูดครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี
ความโดดเดนและเปนเลิศเขามารวมดําเนินการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาประสงค

1.1.2 ขยายรูปแบบการศึกษา ใหเปนโรงเรียนตนแบบความเปนเลิศไปสูเขตการศึกษาอ่ืนๆ ในจังหวัด
ชัยภูมิ

1.1.3 สนับสนุนการแขงขันทางวิชาการในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
1.1.4 จัดสรรทุนการศึกษาใหนักเรียนและนักศึกษาท่ีมีความสามารถสูงไดมีโอกาสศึกษาตอ และไดกลับ

มารวมพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ
มาตรการท่ี 1.2 สรางแรงจูงใจใหครูดี ครูเกง มารวมจัดการเรียนการสอนท่ีจังหวัดชัยภูมิมากข้ึนและสงเสริมขีด
ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอยูในปจจุบัน
แนวทาง

1.2.1 สนับสนุนการจัดสวัสดิการใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มข้ึนเพื่อดึงดูดใหบุคลากรท่ีมี
ความโดดเดนใหมาปฏิบัติงานดานการศึกษาท่ีจังหวัดชัยภูมิ

1.2.2 สรางแรงจูงใจใหครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสามารถพัฒนาตนเองดานการศึกษา
1.2.3 เสริมสรางขีดความสามารถใหแกครูและบุคลากรทางการ
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1.2.4 สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเปดโลกทัศนอาเซียนเพื่อนํามาถายทอดใหแกเยาวชน
จังหวัดชัยภูมิ
มาตรการท่ี 1.3 สงเสริมการใชเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) ในการเช่ือมโยงการจัดการเรียนการสอน
ท่ีมีคุณภาพเขาสูจังหวัดชัยภูมิ
แนวทาง

1.3.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีและสารสนเทศใหสามารถรองรับการเรียนการสอนในทุก
พื้นท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเช่ือมโยงครูท่ีมีศักยภาพในการสอนสูผูเรียนและผูปกครองอยางเปน
ระบบผานโครงการ Asean School On-line โดยจะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เพื่อกาวสูอาเซียนและมีโอกาสเขาถึงทุกชวงช้ันเรียน

1.3.2 สงเสริมการนําอินเตอรเน็ตความเร็วสูง และระบบ WIFI มาใชสนับสนุนการปฏิบัติงานใน
หนวยงานและสถานศึกษา

1.3.3 จัดหาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนสําหรับผูเรียนท่ีมีขีดความสามารถแตกตางกัน

1.3.4 พัฒนาครูและผูเรียนใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
1.3.5 ผลักดันใหเกิดความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีความพรอมท้ังดานเครื่องมือและบุคลากร

รองรับการผลิตสื่อการศึกษา เพื่อการเรียนรูท้ังในระบบหองเรียนและการเรียนรูตามอัธยาศัยของจังหวัดชัยภูมิ
มาตรการท่ี 1.4 สงเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ
แนวทาง

1.4.1 ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนโดยใหเนนผูเรียนเปนสําคัญ
1.4.2 สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษานําความรูและภูมิปญญาทองถิ่น มาสรางองคความรูเพื่อ

สนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียน
1.4.3 สรางเวทีวิชาการเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถและการแขงขันใหกับนักเรียนและเยาวชน

ในพื้นท่ีทุกระดับ
1.4.4 สงเสริมใหนักเรียนผลิตและสรางผลงานจากการเรียน
1.4.5 จัดใหมีพื้นท่ีภายในสถานศึกษาท่ีเนนการใชภาษาตางประเทศ และการเรียนรูวัฒนธรรม
1.4.6 พัฒนาหลักสูตรท่ีบูรณาการการเรียนการสอนในช้ันเรียนกับการปฏิบัติจริง
1.4.7 พัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนรูท่ีสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาตรการท่ี 1.5 สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน ทองถิ่น และปราชญชาวบานในการอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น
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แนวทาง
1.5.1 สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการยกระดับศิลปวัฒนธรรมใหเปนสวนหนึ่งของ “วิถีชุมชน

ชาวชัยภูมิ” โดยบูรณาการกับการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
1.5.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยการนําศิลปวัฒนธรรมของชาวชัยภูมิมาเปนสวน ประกอบ

สําคัญท่ีเยาวชนตองสัมผัสและเรียนรู
1.5.3 สงเสริมผูนําชุมชนในการเปนแกนนําในการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในวาระและ

โอกาสตางๆ อยางตอเนื่อง
1.5.4 สรางและพัฒนาสื่อการเรียนการรูทางศิลปะและวัฒนธรรมท่ีทันสมัยและสอดคลองกับวิถีการ

เรียนรูของประชาชน
มาตรการท่ี 1.6 สงเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝมือในทองถิ่น
แนวทาง

1.6.1 สงเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดชัยภูมิใหมี
ประสิทธภิาพ และสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น

1.6.2 พัฒนาแรงงานฝมือใหมีคุณภาพ มีศักยภาพ และมีความพรอมในการแขงขันในตลาดแรงงานใน
ระดับประเทศและตางประเทศ
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและย่ังยืน
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

1. ปญหาการเจ็บปวยดวยโรคพื้นฐานท่ัวไปของประชาชนในจังหวัดลดลง
2. รายไดตอครัวเรือนเพิ่มมากข้ึน
3. ปญหาดานยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง

มาตรการและแนวทาง
มาตรการท่ี 2.1 สงเสริมการแกไขปญหาสําคัญดานสาธารณสุขพื้นฐานของจังหวัดชัยภูมิ
แนวทาง

2.1.1 สนับสนุนใหมีการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค รวมท้ังการดูแลรักษาสุขภาพของคนในชุมชนและ
ทองถิ่น

2.1.2 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนและทองถิ่น
2.1.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการใหบริการสาธารณสุขแกชุมชนใหมีประสิทธิภาพ
2.1.4 สงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่นดานสาธารณสุขในชุมชนและทองถิ่น

มาตรการท่ี 2.2 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนโดยใชแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค
แนวทาง

2.2.1 สงเสริมวิสาหกิจชุมชนท่ีมีความพรอมในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดโดยใชแนวคิด
“การตลาดนําการผลิต”
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2.2.2 สรางภาพลักษณและแบรนดผลิตภัณฑของจังหวัดชัยภูมิสูอาเซียน เชน ขาวหอมดง ผาจากใย
สับปะรด บรรจุภัณฑหมาก ผาไหม สับปะรด มะมวง มะขามหวาน หมํ่า เปนตน ใหเปนผลิตภัณฑของฝากท่ีโดด
เดนของจังหวัดชัยภูมิ

2.2.3 สนับสนุนชุมชนในการสรางสรรคผลิตภัณฑใหมีคุณคาและมีมูลคาเพิ่ม โดยพัฒนาผลิตภัณฑใหม
ของชุมชนหรือตอยอดจากผลิตภัณฑของชุมชนเดิมใหดีข้ึน ท้ังนี้ เนนการสรางความแตกตางความแปลกใหม
และตรงตามความตองการของผูบริโภค

2.2.4 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตกรรมและผลิตภัณฑชุมชน การสรางเอกลักษณในการผลิต สินคา
ของชุมชนและทองถิ่น

2.2.5 สนับสนุนใหชุมชน วิสาหกิจชุมชนใชทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นผนวกกับการนําองคความรู
สมัยใหมมาใชยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑชุมชน

2.2.6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑชุมชนใหมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเนนการลดตนทุนการ
ผลิต และสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑสินคาดานการเกษตรของจังหวัดโดยใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2.2.7 สรางเครือขายการรวมกลุมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนในเชิงการสรางสรรค
2.2.8 พัฒนาขีดความสามารถผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนทุกระดับตั้งแตผูผลิต ผูประกอบ

การแปรรูป และผูจําหนาย
2.2.9 สงเสริมการเพิ่มชองทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนแหลงใหมๆ โดยเนนการเช่ือมโยงกับการ

ทองเท่ียวของจังหวัด
2.2.10 เสริมสรางวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ใหมีความเขมแข็งสามารถแขงขันไดในระดับประเทศ
2.2.11 เช่ือมโยงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อเปนแหลงทุนในการพัฒนาอาชีพของชุมชน

มาตรการท่ี 2.3 สรางชุมชนเขมแข็ง มีเอกภาพ และมีสวนรวมในการแกปญหาอาชญากรรมและยาเสพติดใน
พื้นท่ี
แนวทาง

2.3.1 สงเสริมการดําเนินชีวิตของประชาชนใหเปนไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.3.2 สงเสริมการจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธอันดีระหวางครอบครัวของประชาชนในชุมชน
2.3.3 ปรับปรุงและสรางสภาพแวดลอมทางกายภาพ สิ่งอํานวยความสะดวก ท่ีเหมาะสมสําหรับการอยู

อาศัยในชุมชนใหมีคุณภาพ
2.3.4 สรางความตระหนักในความสําคัญกับผูสูงอายุในครอบครัวเพื่อเปนจุดเริ่มตนของความสัมพันธอัน

เปนรากฐานของความอบอุนของครอบครัว
2.3.5 สงเสริมความรวมมือระหวางองคกรภาครัฐและผูนําชุมชนเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน
2.3.6 สงเสริมการสรางสื่อท่ีเนนการสรางสรรคสังคมและทองถิ่นในการสรางคานิยมท่ีถูกตองในทองถิ่น
2.3.7 พัฒนาเครือขายความรวมมือจากภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดให

เขมแข็ง
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2.3.8 จัดกิจกรรมเพื่อสรางความรวมมือระหวางโรงเรียนกับผูปกครองในการดูแลเด็กและเยาวชน
เพื่อปองกันไมใหยุงเกี่ยวกับยาเสพติด และการมีสวนรวมเพื่อการแกไขปญหายาเสพติดในทองถิ่น

2.3.9 จัดทําสื่อและจัดกิจกรรมรณรงคเผยแพรประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกใหแกประชาชนในการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

2.3.10 จัดกิจกรรมหรือจัดอบรมเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
2.3.11 จัดกิจกรรมในการบําบัด รักษา ฟนฟูสมรรถภาพ ติดตาม ดูแลผูเสพยาเสพติด ผูติดยาเสพติด

รวมถึงจัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพใหแกผูผานการบําบัด รักษา ฟนฟู ผูเสพยาเสพติด ผูติดยาเสพติด
2.3.12 จัดหาและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการกีฬาของจังหวัดใหเพียงพอ โดยเฉพาะสิ่งอํานวย

ความสะดวก เชน สนามกีฬา วัสดุ อุปกรณท่ีทันสมัย เพื่อการออกกําลังกายของคนในชุมชนและทองถิ่น
2.3.13 พัฒนาและจัดใหมีผูฝกสอนและอาสาสมัครการกีฬาท่ีมีความรูประจําศูนยและสนามกีฬาอยาง

เหมาะสม
ยุทธศาสตรท่ี 3   การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถดานการเกษตร
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

1. สินคาการเกษตรหลักมีผลผลิตตอไรสูงข้ึน
2. สินคาการเกษตรท่ีเปนความหวังในอนาคตมีผลผลิตตอไรสูงข้ึน
3. รายไดภาคเกษตรตอครัวเรือนเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเพิ่มมากข้ึน

มาตรการและแนวทาง
มาตรการท่ี 3.1 สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตตอไรในพืชหลัก ไดแก ขาว ออย
และมันสําปะหลัง
แนวทาง

3.1.1 สงเสริมการนําผลงานวิจัยและใชเทคโนโลยีมาใชในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตตอ
ไรของพืชหลักของจังหวัดชัยภูมิ ไดแก ขาว ออย และมันสําปะหลัง

3.1.2 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพปจจัยการผลิตเพื่อการเพิ่มผลผลิต
3.1.3 เรงรัดการปรับความเช่ือและทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับวิถีการเกษตรดั้งเดิม เพื่อใหเกิดการ

ยอมรับในวิธีทางการเกษตรแบบใหมท่ีไดผลผลิตมากข้ึน
3.1.4 สรรหาและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐในกลุมเจาหนาท่ีดานการสงเสริมการเกษตร

เพื่อใหสามารถถายทอดความรูและเทคโนโลยีแกเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรการท่ี 3.2 สงเสริมการผลิตพืชและสัตวเศรษฐกิจท่ีเปนความหวังในอนาคต ไดแก พริก ยางพารา โคเนื้อ
โคราชวากิว และไกบานโคราช
แนวทาง

3.2.1 สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ ไดแก โคเนื้อโคราชวากิว และไกบานโคราช
ในชุมชนและพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ โดยดําเนินการในรูปแบบสหกรณ
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3.2.2 ประสานใหเกิดความเช่ือมโยงกับโรงชําแหละโคเนื้อโคราชวากิว ท่ีมีอยูในพื้นท่ีกลุมจังหวัด
นครชัยบุรินทร

3.2.3 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะกลุมเจาหนาท่ีปศุสัตวเจาหนาท่ีสงเสริม
การเกษตร เพื่อใหการแนะนําเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ

3.2.4 กําหนดพื้นท่ีสงเสริมการปลูกยางพาราใหเหมาะสมและเอ้ือตอการบริหารจัดการเพื่อการเพิ่มมูลคา
3.2.5 สงเสริมการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานการผลิตพืชมาสงเสริมการผลิตลดตนทุนการผลิต

เพิ่มผลผลิตตอไรใหกับพชือนาคตของจังหวัดชัยภูมิ ไดแก พริก และยางพารา
มาตรการท่ี 3.3 สรางโอกาสและเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรปลอดภัย
แนวทาง

3.3.1 สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (อาหารปลอดภัย) ท่ีตรงกับความตองการของตลาด
โดยเช่ือมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาในรูปแบบโครงการ Northeastern Food Valley
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3.3.2 สรางชองทางการตลาดท่ีเช่ือมโยงไปสูผูประกอบการรายใหญดานการสงออกอาหารปลอดภัย
3.3.3 สงเสริมการตรวจสอบคุณภาพอาหารปลอดภัยใหไดในระดับมาตรฐานอยางสมํ่าเสมอ
3.3.4 สงเสริมการประชาสัมพันธเชิงรุกใหตลาดเกิดการยอมรับในคุณภาพอาหารปลอดภัยของ

จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียว
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

1. นักทองเท่ียวเดินทางเขามาสูจังหวัดชัยภูมิมากข้ึน
2. รายไดจากการทองเท่ียวเพิ่มสูงข้ึน

มาตรการและแนวทาง
มาตรการท่ี 4.1 สงเสริมและเรงรัดการประชาสัมพันธเชิงรุกดานการทองเท่ียวจังหวัดชัยภูมิใหเปนรูปธรรม
แนวทาง

4.1.1 ปรับปรุงระบบการจัดการดานการประชาสัมพันธใหมีประสิทธิภาพและแขงขันไดในระดับประเทศ
และระดับประชาคมอาเซียนมากข้ึน

4.1.2 สรางกลยุทธการประชาสัมพันธเชิงรุกแบบกาวกระโดด เชน การประชาสัมพันธเอกลักษณท่ีโดด
เดนของจังหวัดชัยภูมิ ใหสามารถดึงดูดสื่อมวลชนท่ัวโลกเขามานําเสนอขอมูลการทองเท่ียวของจังหวัดชัยภูมิ
ในชวงการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 และรวมท้ังการสนับสนุนการประชาสัมพันธผานสื่อระดับ
ชาติและนานาชาติ

4.1.3 สรางเวทีเพื่อการประชาสัมพันธการทองเท่ียวของทองถิ่นใหบอยครั้ง โดยความรวมมือของทุกภาค
สวนท้ังภาครัฐ และเอกชน เชน จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวอยางตอเนื่องใน 9 เทศกาลสําคัญของจังหวัด
ชัยภูมิ เปนตน
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4.1.4 สนับสนุนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย มาเปนเครื่องมือในการประชาสัมพันธ
และการบริหารจัดการการทองเท่ียว
มาตรการท่ี 4.2 ปรับปรุงแหลงทองเท่ียวเดิม และพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมใหไดมาตรฐานมีความปลอดภัย
และภูมิทัศนท่ีโดดเดนเปนเอกลักษณ
แนวทาง

4.2.1 สนับสนุนปจจัยพื้นฐานสําคัญในแหลงทองเท่ียวในแตละพื้นท่ี เพื่อใหผูประกอบการเขามาลงทุน
ดานการทองเท่ียว เชน การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในแหลงทองเท่ียวใหมีความเหมาะสมรองรับ
นักทองเท่ียว เปนตน

4.2.2 สรางกลยุทธในการบริการดานท่ีพักอาศัยในพื้นท่ีทองเท่ียวของจังหวัดใหเอ้ือตอความตองการของ
นักทองเท่ียว รวมท้ังใหความสําคัญกับการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยแกนักทองเท่ียวในทุกพื้นท่ี

4.2.3 สงเสริมความรวมมือระหวางผูประกอบการการทองเท่ียวในทองถิ่น และสวนราชการในการ
อนุรักษและดูแลสิ่งแวดลอมภายในแหลงทองเท่ียวใหมีความสมบูรณ

4.2.4 รวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชนในพื้นท่ีในการปรับปรุงเสนทาง
และพัฒนาภูมิทัศนตลอดเสนทางท่ีเขาสูแหลงทองเท่ียวในแตละพื้นท่ีใหสวยงามและโดดเดน เพื่อเพิ่มจุดเดนของ
แหลงทองเท่ียว

4.2.5 จัดทําแผนปรับปรุงภูมิทัศนตามเสนทางเขาสูแหลงน้ําใหญท่ีกําลังจะพัฒนาข้ึน เพื่อใหเปน
ถนนสายทองเท่ียวท่ีสวยงาม พรอมมีจุดแวะพักและจุดจําหนาย ผลิตภัณฑชุมชนและของท่ีระลึกแกนักทองเท่ียว

4.2.6 เรงรัดการพัฒนาแหลงทองเท่ียวแหลงใหม เชน พิพิธภัณฑสัตวน้ําบึงละหาน บึงซึกวึก ปาปรงพัน
ป ฯลฯ โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ อาทิ พิพิธภัณฑสัตวดึกดําบรรพและโลกลานป อุทยานผักพื้นบาน ศูนยการ
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง สวนเฉลิมพระเกียรติ เปนตน

4.2.7 บูรณาการความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชนและหนวยงานท่ีดูแลปาไม
ในจังหวัดชัยภูมิในการวางแผนการทองเท่ียวในวาระตางๆ อยางตอเนื่อง
มาตรการท่ี 4.3 ปรับปรุงและพัฒนาตัวเมืองชัยภูมิใหนาอยู เกิดอัตลักษณท่ีโดดเดน และยังคงความเปนแหลงภูมิ
ปญญาดั้งเดิมเพื่อดึงดูดนักทองเท่ียว
แนวทาง

4.3.1 ปรับปรุงและกอสรางสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรในพื้นท่ีซ่ึงบงบอกถึงถิ่นกําเนิด รากฐานและ
สื่อความหมายถึงวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในทองถิ่นจังหวัดชัยภูมิใหมีความโดดเดน ย่ิงข้ึน

4.3.2 พัฒนาจังหวัดชัยภูมิใหโดดเดนเปนอัตลักษณท่ีสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวใหเปนรูปธรรม
4.3.3 จัดใหมีแหลงทองเท่ียวในลักษณะของสถานท่ีจําหนายสินคาพื้นเมือง สินคาทางวัฒนธรรมและ

สินคาอ่ืนๆ ท่ีโดดเดนของจังหวัด ในรูปแบบท่ีเปนถนนคนเดินของจังหวัดชัยภูมิท่ีมีอัตลักษณเฉพาะ
4.3.4 จัดใหมีศูนยบริการนักทองเท่ียวท่ีไดมาตรฐานสากลมีอาสาสมัครทองเท่ียวท่ีใหบริการขอมูลการ

ทองเท่ียวของจังหวัดชัยภมิูใหแกนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ
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มาตรการท่ี 4.4 พัฒนาการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเคารพและศรัทธาตอเจา
พอพระยาแล
แนวทาง

4.4.1 เสริมสรางการเช่ือมโยงและสรางสื่อแสดงถึงเรื่องราวในเอกลักษณอันโดดเดน ของจังหวัดชัยภูมิใน
แตละพื้นท่ีและเผยแพรใหเปนท่ีประจักษและปรากฏแกสายตาของประชาชนในประเทศและประชาคมโลก

4.4.2 สงเสริมการนําวิถีชีวิตความเปนอยู ตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีท่ีดีงามของทองถิ่นมา
พัฒนาและเสริมสรางความโดดเดนในเชิงประจักษเพื่อนําไปสูการทองเท่ียวในเชิงวัฒนธรรมและการทองเท่ียวใน
เชิงจิตใจ โดยจัดทําเสนทางประวัติศาสตรเจาพอพระยาแล เพื่อใหนักทองเท่ียวไดมีโอกาสสัมผัสกับสถานท่ีจริง
ตามประวัติศาสตรของเจาพอพระยาแล

4.4.3 สงเสริมใหมีหมูบานวิถีชีวิต “ชัยภูมิโบราณ” ท่ีคงเอกลักษณและบรรยากาศของ ชาวชัยภูมิ
ในอดีตท่ีนักทองเท่ียวสามารถช่ืนชมและสัมผัสได

4.4.4 สงเสริมความโดดเดนในเรื่องราวตามรอยวิถีเสนทางเจาพอพระยาแล เนนการนําเสนอในเชิง
ประจักษและสามารถสัมผัสไดในเชิงจิตใจมาตรการท่ี
4.5 พัฒนาจังหวัดชัยภูมิใหเปนแหลงปลูกไมดอก ไมประดับสําคัญของประเทศ
แนวทาง

4.5.1 ศึกษาศักยภาพดานการผลิตไมดอกไมประดับของจังหวัดชัยภูมิท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ
และภูมิอากาศในแตละพื้นท่ี

4.5.2 สงเสริมการปลูกไมดอกไมประดับเปนอาชีพเสริมของจังหวัดชัยภูมิสูตลาดไมดอก ไมประดับ
ระดับประเทศ

4.5.3 สงเสริมการสรางตลาดกลางไมดอกไมประดับ เพื่อสนับสนุนการนํามาเสริมสรางภูมิทัศนท่ีสวยงาม
ใหกับจังหวัดและแหลงทองเท่ียวสําคัญของจังหวัดชัยภูมิรวมถึงเพื่อสงออกจําหนายท่ัวประเทศ

4.5.4 สงเสริมการตลาดจังหวัดชัยภูมิใหเปน “เมืองมนตเสนหดอกไม” ของประเทศ
มาตรการท่ี 4.6 สงเสริมขีดความสามารถของบุคลากรดานการทองเท่ียวภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอยาง
ย่ิงในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แนวทาง

4.6.1 วิเคราะหและปรับปรุงโครงสรางอัตรากําลังเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีรับผิดชอบดาน
การทองเท่ียวใหเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจความรับผิดชอบ เพื่อใหเปนกลไกสําคัญในการผลักดัน
ยุทธศาสตรดานการทองเท่ียวในพื้นท่ี

4.6.2 จัดระบบการพัฒนาความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานของ
บุคลากรดานการบริหารจัดการและการบริการทองเท่ียวของจังหวัดชัยภูมิ ท้ังบุคลากรของภาครัฐ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ผูประกอบการ และประชาชนในพื้นท่ีทองเท่ียว อยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง

4.6.3 สงเสริมความรวมมือและการสรางครือขายในการพัฒนาบุคลากรการทองเท่ียวท้ังภาครัฐ องคกร
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ปกครองสวนทองถิ่น ผูประกอบการดานการทองเท่ียว และประชาชนในพื้นท่ีใหมีความเขมแข็งและมีขีด
ความสามารถสูงข้ึน

4.6.4 สงเสริมการจัดการความรูเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับบุคลากรภาครัฐ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ผูประกอบการ ประชาชนในพื้นท่ีทองเท่ียวและนักทองเท่ียว

4.6.5 จัดใหมีระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของบุคลากร ดานการทองเท่ียวของจังหวัด
เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถอยางตอเนื่อง
ยุทธศาสตรท่ี 5   การสงเสริมการอนุรักษและใชพลังงานอยางมีคุณคา
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

1. ชุมชนพึ่งพาตนเองดานพลังงานทดแทนของชุมชนไดมากข้ึน
2. ทองถิ่นมีรายไดจากการผลิตและจําหนายพลังงานทดแทน
3. ชุมชนใหความตระหนักและรวมมือกันใชพลังงานอยางประหยัดและมีคุณคา

มาตรการและแนวทาง
มาตรการท่ี 5.1 สงเสริมและสนับสนุนชุมชนสรางพลังงานเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
แนวทาง

5.1.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือกในทองถิ่นและชุมชน
5.1.2 สงเสริมการนําเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาชุมชน “โรงไฟฟาชีวมวล” มาใชในชุมชนท่ีมีความพรอม

เพื่อการพึ่งพาตนเองดานพลังงานและการสรางมูลคาเพิ่มดานพลังงานในเชิงพาณิชย
5.1.3 สงเสริมการนําเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย ไปใชประโยชนในดานการเกษตร เชน

การใชพลังงานไฟฟาในการสนับสนุนการทํางานของระบบการใหน้ําพืชแบบน้ําหยด เปนตน
5.1.4 สงเสริมใหมีการเรียนการสอนดานการจัดการพลังงาน และรวมมือกับสถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาท่ีมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตอเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี เพื่อผลิตบุคลากรดาน
พลังงานมาสนับสนุนการกาวสูการเปนแหลงพลังงานทดแทนท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ
มาตรการท่ี 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการพืชพลังงานอยางครบวงจร
แนวทาง

5.2.1 วางแผนและกําหนดพื้นท่ีสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานอยางชัดเจน
5.2.2 สรางระบบเช่ือมโยงการนําผลผลิตจากพืชพลังงานจากภาคการผลิตดานเกษตรไปสูภาคการผลิต

ดานอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
5.2.3 สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรผูผลิตพืชพลังงานทดแทน เพื่อใหสามารถวางแผนการพัฒนา

การผลิตพืชพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพและครบวงจร
5.2.4 สงเสริมและใหความรูกับชุมชนเกี่ยวกับการนําผลผลิตจากพืชมาใชเปนพลังงานทดแทนเพื่อลด

ตนทุนคาใชจายในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน
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มาตรการท่ี 5.3 สงเสริมและสนับสนุนการรวมลงทุนกับภาคเอกชนในการผลิตพลังงานทดแทน
แนวทาง

5.3.1 สงเสริมการรวมลงทุนระหวางกลุมวิสาหกิจชุมชน แหลงทุน ภาครัฐและภาคเอกชนในการผลิต
พลังงานทดแทน เชน การผลิตไฟฟาจากแหลงพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานชีวมวล เปนตน

5.3.2 สรางความรูและความเขาใจแกชุมชนเกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวของในการดําเนินการผลิตไฟฟาของ
ชุมชน เชน กฎหมายดานการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย กฎหมายดานการผลิตไฟฟาจากพลังงานลม
และกฎหมายดานการผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวมวล เปนตน
มาตรการท่ี 5.4 สงเสริมการสรางความตระหนักในการใชพลังงานอยางมีคุณคา
แนวทาง

5.4.1 รณรงคใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของพลังงานในการพัฒนาทองถิ่น
และการใชพลังงานใหเกิดประโยชนสูงสุด
ยุทธศาสตร 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู
ประเทศในประชาคมอาเซียน
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

1. มีมูลคาการคาสูงในเขตการพัฒนาพิเศษของจังหวัดชัยภูมิ
มาตรการและแนวทาง
มาตรการท่ี 6.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อการเปนศูนยกลางทางการตลาดและโลจิสติกส
ในภูมิภาค
แนวทาง

6.1.1 กําหนดใหอําเภอจัตุรัสเปนเขตการพัฒนาพิเศษ
6.1.2 สงเสริมการพัฒนาสถานีรถไฟจัตุรัสใหเปนศูนยรวบรวมและพักสินคาโลจิสติกส จากประเทศไทย

และจากประเทศในประชาคมอาเซียน
6.1.3 สนับสนุนการสรางตลาดศูนยกลางการแลกเปลี่ยนและกระจายสินคาระหวางประเทศไทยกับ

ประเทศในประชาคมอาเซียน
6.1.4 เรงรัดการสรรหาและพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสใหมีความสามารถสูงในการเขามาบริหาร

จัดการ
6.1.5 จัดระบบบริหารจัดการดานโลจิสติกสและการคาในเขตการพัฒนาพิเศษใหมีประสิทธิภาพสูง

มาตรการท่ี 6.2 สนับสนุนการพัฒนาความเช่ือมโยงของระบบการขนสงภายในทองถิ่นใหเช่ือมตอกับสวนกลาง
แนวทาง

6.2.1 สนับสนุนการพัฒนาถนนภายในชุมชนใหเช่ือมโยงการคมนาคมสวนกลางเพื่อการขนถาย สินคา
เกษตรสูตลาดกระจายสินคาสวนกลาง
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ยุทธศาสตร 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและย่ังยืน
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

1. มีพื้นท่ีปาไมเพิ่มข้ึน
2. ปริมาณน้ําเพื่อการเกษตรเพิ่มข้ึน
3. ปญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง

มาตรการและแนวทาง
มาตรการท่ี 7.1 การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรปาไมใหมีจํานวนเพิ่มข้ึน
แนวทาง

7.1.1 กําหนดขอบเขตพื้นท่ีปาอนุรักษท่ีชัดเจนเพื่อสนับสนุนการวางแผนในการอนุรักษและฟนฟู
7.1.2 สงเสริมใหยุวชนในพื้นท่ีมีสวนรวมในการอนุรักษปาไมของชุมชนในรูปแบบของการรวมกลุมเปน

“ยุวชนรุนใหมรักและหวงแหนปา”
7.1.3 สรางเครือขายความรวมมือในชุมชนในการอนุรักษ ฟนฟู และการดูแลทรัพยากรปาไมอยางมี

คุณภาพ ดวยความสมดุลและย่ังยืน
7.1.4 สงเสรมิใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติและปาไมอยางมีคุณภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
7.1.5 จัดกิจกรรมเพื่อการรณรงคสรางจิตสํานึกใหกับชุมชนตระหนักในความสําคัญของปาไมกับ

ผลกระทบจากการทําลายปาอยางตอเนื่อง
7.1.6 สนับสนุนการปลูกปาในชุมชนอยางตอเนื่อง

มาตรการท่ี 7.2 สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ เอกชน และทองถิ่นในการจัดใหมี แหลงน้ําขนาดใหญและ
แหลงน้ําชุมชน เพือ่เพิ่มปริมาณและรองรับการใชน้ําในภาคการเกษตร
แนวทาง

7.2.1 เสริมสรางความเขาใจกับประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชัยภูมิใหเห็นถึงความสําคัญและประโยชนท่ีจะ
เกิดข้ึนจากการสรางแหลงน้ําขนาดใหญในพื้นท่ี

7.2.2 สรางความรวมมือกับภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนเพื่อสะทอนความตองการท่ี เปนเอกภาพ
ของชาวชัยภูมิ ในความจําเปนตองมีการพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญของจังหวัด

7.2.3 จัดหาและระดมทุนเพื่อใชเปนงบประมาณสนับสนุนการกอสรางแหลงน้ําขนาดใหญ และแหลงน้ํา
ของชุมชนท้ังจากรัฐบาล หนวยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนภายในจังหวัด

7.2.4 ผลักดันโครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่งอางเก็บน้ํา” เพื่อใหแตละพื้นท่ีมีแหลงน้ําสํารอง เพื่อรองรับ
ในชวงฤดูท่ีมีปริมาณน้ํามากและไวใชในชวงขาดแคลนน้ํา

7.2.5 วางแผนพัฒนาพื้นท่ีแหลงน้ําขนาดใหญและเสนทางเขาถึงใหสวยงาม มีจุดเดน มีจุดแวะพักผอน
ระหวางทาง เพื่อเอ้ือตอการเปนสถานท่ีทองเท่ียวและพักผอนแหงใหมของจังหวัดชัยภูม ิ

7.2.6 บริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ เพื่อเพิ่มพื้นท่ีชลประทานสําหรับภาคการเกษตรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการระบายน้ําสูภาคการเกษตร
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7.2.7 พัฒนาแหลงน้ําเดิม แหลงน้ําธรรมชาติและพัฒนาแหลงน้ําใหมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการกักเก็บ
น้ํารวมท้ังพัฒนาแหลงน้ําใตดินตามความเหมาะสมของพื้นท่ี

7.2.8 พัฒนาระบบสงและกระจายน้ําเพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรม
มาตรการท่ี 7.3 การนําเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพและเพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจของทองถิ่น
แนวทาง

7.3.1 สงเสริมการนํานวัตกรรมท่ีไดจากการพัฒนาเทคโนโลยี “เตาเผาขยะชุมชน” มาใช ในการกําจัด
ขยะชุมชน และกอใหเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจในชุมชน

7.3.2 เรงรัดการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาความรูของชุมชนในการจัดการมลพิษและของเสีย
7.3.3 เสริมสรางความตระหนักและการมีสวนรวมรับผิดชอบในการจัดการขยะและมลพิษสิ่งแวดลอมใน

ชุมชน
7.3.4 สรางความพรอมเพื่อรองรับภัยพิบัติจากธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องของภัยแลงและน้ําทวม

ยุทธศาสตร 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

1. ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลงานการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขีดความสามารถสูงในการใหบริการ
3. ภาคประชาชนมีสวนรวมสูงในการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น

มาตรการและแนวทาง
มาตรการท่ี 8.1 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นให
ไดตามเกณฑมาตรฐานการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
แนวทาง

8.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ และกฎเกณฑตางๆ ในการบริหารจัดการใหเอ้ือตอระบบการบริหาร
จัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ โปรงใสและสามารถตรวจสอบได

8.1.2 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน
8.1.3 ปรับปรุงระบบการใหบริการในลักษณะการลดข้ันตอนการทํางาน และการพัฒนาใหมี ลักษณะการ

ใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
8.1.4 พัฒนากระบวนการติดตามประเมินผล ตลอดจนการรับฟงความคิดเห็นจากภาคประชาชนเพื่อการ

ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานขององคกร
8.1.5 นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาสนับสนุนการตัดสินใจดานการบริหารและการใหบริการ
8.1.6 พัฒนาดัชนีตัวช้ีวัดการใหบริการ (KPI) ในระดับองคกร ระดับหนวยงานและระดับบุคคล
8.1.7 สงเสริมใหมีกระบวนการมีสวนรวมระหวางภาครัฐและภาคประชาชนในการบริหารทองถิ่น
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มาตรการท่ี 8.2 สงเสริมการประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อสนับสนุนภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แนวทาง

8.2.1 เผยแพรขอมูลขาวสารจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น และสื่อสาธารณะใหกับประชาชนในพื้นท่ี
อยางถูกตองและรวดเร็ว

8.2.2 สรางเครือขายความรวมมือกับสื่อมวลชนท้ังภาครัฐและเอกชนในพื้นท่ีเพื่อการเผยแพรขาวสาร
ใหกับประชาชน

8.2.3 จัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธการดําเนินงานขององคกรในรูปแบบตางๆ
มาตรการท่ี 8.3 สงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางตอเนื่อง
แนวทาง

8.3.1 วิเคราะหโครงสรางอัตรากําลังบุคลากรโดยเฉพาะสาขาเฉพาะดานใหสอดคลองและเอ้ือตอการ
ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ

8.3.2 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพและมีความเช่ียวชาญในงานท่ีรับผิดชอบมากย่ิงข้ึน
โดยพัฒนาความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นท่ีและจังหวัดใกลเคียง

8.3.3 พัฒนาบุคลากรในหนวยงานใหมีขีดความสามารถดานภาษารองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน
มาตรการท่ี 8.4 สรางความตระหนักและจิตสํานึกในการใหบริการแกบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แนวทาง

8.4.1 สงเสริมการสรางทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงานและความภักดีตอองคกรใหกับบุคลากรในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

8.4.2 สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.1 วิสัยทัศน
“งามล้ําสภาพแวดลอมดี ประชาชนอยูดีมีสุข ทุกดวงใจใฝคุณธรรม เปนผูนําดานการบริการประชาชน”

พันธกิจ
1. พัฒนาการจัดระบบโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ระบบผังเมืองและ

บริการสาธารณะทุกดานใหมีคุณภาพ
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3 . สงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกกลุมอายุ เสริมสรางและขยายโอกาสในการเขาถึง

บริการดานการศึกษา การสาธารณสุข สวัสดิการสังคมข้ันพื้นฐานสําหรับผูพิการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส
เพิ่มศักยภาพและความพรอมในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน สงเสริมการลด
ปญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในชุมชน

4. สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน ใหสามารถพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองได
เสริมสรางและพัฒนาทักษะอาชีพใหแกประชาชน โดยการประยุกตใชแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
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ชุมชนท่ีเขมแข็งและพึ่งตนเองไดอยางย่ังยืนโดยเนนการพัฒนาเพื่อการเสริมสรางเศรษฐกิจฐานรากท่ีเขมแข็ง
การสรางรายได ลดรายจาย สรางโอกาสเขาสูแหลงทุนตางๆของประชาชน

5. เทศบาลจะอนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นอันดีงาม พรอมท้ัง
ทํานุบํารุงศาสนา ศาสนสถานในการประกอบศาสนกิจใหย่ังยืนคงอยูสืบไป

6. เทศบาลจะพัฒนาองคกรใหมีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมมาภิบาล สงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงานของเทศบาล พัฒนาบุคลากรทุกระดับ  พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศโดย
ใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม จัดสถานท่ีทํางานใหนาอยูนาทํางาน และจัดหาเครื่องมือวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานใหกับองคกรเสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานท่ีดีใน
การใหบริการประชาชนอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2.2 ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารการจัดการและการบริการประชาชน

2.3 เปาประสงค
1. เทศบาลตําบลบานเพชรเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมท่ีดี มีโครงสรางพื้นฐานท่ีตอบสนองตอ

การเปลี่ยนแปลงของสังคม มีระบบสาธารณูปโภคท่ีไดมาตรฐานมีคุณภาพและเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชน

2. เทศบาลตําบลบานเพชร เปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืน ปราศจากมลพิษ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมคงความอุดมสมบูรณ และมีระบบการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการใชประโยชนอยางเหมาะสม

3. ประชาชนทุกกลุมอายุไดรับการพัฒนาและไดรับโอกาสในการเขาถึงบริการดานการศึกษา
การสาธารณสุข สวัสดิการสังคมข้ันพื้นฐาน เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน ปลอดอบายมุขและสิ่งเสพติด

4. ประชาชนมีการรวมตัวกันเพื่อการเรียนรู พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพตลอดจน
เทคโนโลยีและวิชาการตางๆ ซ่ึงกอใหเกิดการผลิต การบริการ การสรางงาน สรางรายได ตามแนวทาง
“เศรษฐกิจพอเพียง” โดยสามารถพึ่งตนเองได และดํารงชีวิตอยูอยางม่ันคงเพื่อนําไปสูชุมชนท่ีเขมแข็งมีการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนตอไป

5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่นใหคงอยูสืบไป โดยมีศาสนาเปนเครื่องช้ีนํา

6. เทศบาลตําบลบานเพชร เปนองคกรแหงการเรียนรูผูใหบริการมีความสุข ผูรับบริการมีความ
พึง พอใจ ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิน่และมีสวนรวมทางการเมืองทุกข้ันตอน
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2.4 ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย
1. มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีไดมาตรฐานท่ีเพิ่มข้ึน
2. ปริมาณขยะในชุมชนลดลง
3. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวมเพิ่มข้ึน
4. ประชาชนทุกกลุมวัยไดรับโอกาสในการเขาถึงบริการดานการศึกษา การสาธารณสุข และการ

เขาถึงระบบสวัสดิการสังคมข้ันพื้นฐานสําหรับผูพิการ ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส ครบ 100%
5. อัตราการปวยดวยโรคติดตอในพื้นท่ีลดลง
6. ปญหาอาชญากรรมและปญหายาเสพติดในพื้นท่ีลดลง
7. รายไดของครัวเรือนผานเกณฑ
8. การเขารวมกิจกรรมของประชาชนในชุมชนไมนอยกวา รอยละ 70
9. จํานวนโครงการท่ีสงเสริมสนับสนุนงานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นใหคง

อยูสืบไป
10. ระดับผลการประเมินพึงพอใจของประชาชนท่ีมารับบริการไมนอยกวารอยละ 60

2.5 กลยุทธ
ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1. พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานท้ังระบบการคมนาคม การขนสง ท่ีไดมาตรฐานและบริการ
สาธารณะใหท่ัวถึงและเปนธรรม

2. แสวงหาพันธมิตรในการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภคสาธารณูปการและ
การสาธารณะใหท่ัวถึงและเปนธรรม
ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1. ปรับปรุงคุณภาพของสิ่งแวดลอม น้ําเสีย ขยะ และมลพิษตางๆ
2. พัฒนาพื้นท่ีพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะใหเปนพื้นท่ีสเีขียว และพื้นท่ีนันทนาการ
3. เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ คุมครอง ดูแล รักษา กําจัด ขยะน้ําเสีย

และสิ่งปฏิกูล
ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและการจัดระเบียบชุมชน/สังคม

1. สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของทองถิ่น ทุกระดับและเสริมสรางโอกาสการเรียนรูตลอด
ชีวิตใหแกประชาชน

2. การสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนตลอดจน ขยายโอกาสในการเขาถึงระบบ
สวัสดิการสังคมข้ันพื้นฐานสําหรับผูพิการผูสูงอายุและผูดอยโอกาส ใหครอบคลุม

3. พัฒนาระบบการสงเสริมสุขภาพการควบคุมและปองกันโรค การรักษาพยาบาลเบ้ืองตนและ
การฟนฟูสภาพโดยการมีสวนรวมของประชาชน

4. จัดกิจกรรมสงเสริมการลดปญหาสังคม ปญหาอาชญากรรมและปญหายาเสพติด โดยการมี
สวนรวมของประชาชน
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5. สงเสริมการกีฬา และนันทนาการ เพื่อสรางโอกาสใหเยาวชนพัฒนาทักษะดานกีฬาสูความ
เปนเลิศ
ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน

1. สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนรากฐานในการเพิ่มรายไดลด
รายจาย สรางโอกาสในการเขาถึงแหลงทุนตางๆ ของประชาชน

2. เสริมสรางการเรียนรูและการฝกทักษะอาชีพใหแกประชาชน และสงเสริมการรวมกลุมอาชีพ
ตางๆโดยประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. สงเสริม สนับสนุน กระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อใหเกิดการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน

4. สงเสริม สนับสนุนปจจัยการผลิตแกกลุมเกษตรกรและกลุมอาชีพตางๆ
ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

1. สงเสริม สนับสนุน และสรางจิตสํานึกท่ีดีในการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อรักษาความเปนเอกลักษณของทองถิ่น
ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารการจัดการและการบริการประชาชน

1. เสริมสรางกระบวนการบริหารจัดการท่ีดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทํางานท่ีดีในการใหบริการประชาชนอยางรวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและสรางนวัตกรรมในการทํางานโดยอาศัยเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม
4. พัฒนาและจัดสถานท่ีทํางานใหนาอยู นาทํางาน พรอมท้ัง จัดหาเครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ

ท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน

2.6 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น : ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขัน
ไดอยางย่ังยืน
ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการ
เปนศูนยกลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น : ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขัน
ไดอยางย่ังยืน
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ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและย่ังยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความม่ันคงเพื่อการพัฒนาจังหวัดสูความม่ันคงและย่ังยืน
ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคนสังคมท่ีมีคุณภาพ และ
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและย่ังยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น : ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขัน
ไดอยางย่ังยืน/ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยู
ของประชาชนใหเขมแข็งและย่ังยืน และ ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมการอนุรักษและใชพลังงานอยางมีคุณคา

ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น : ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น
ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคนสังคมท่ีมีคุณภาพ

ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารการจัดการและการบริการประชาชน
ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมี
ประสิทธิภาพ
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3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของเทศบาลดวยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค)

จากผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูลทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของเทศบาลตําบล
บานเพชร เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของเทศบาล  พอสรุป
ภาพรวมศักยภาพของเทศบาลตําบลบานเพชร ดังตอไปนี้

1. ศักยภาพดานทําเลท่ีตั้ง เทศบาลตําบลบานเพชรมีถนนสุรนารายณผาน มีทําเลท่ีตั้งสามารถ
ติดตอเช่ือมโยงกับภาคกลาง จังหวัดลพบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงเปนศูนยกลางของ
ภาคทําใหการเช่ือมโยงการคมนาคมขนสงระหวางภาค สามารถรองรับความเจริญจากเมืองหลักของภาค

2. ศักยภาพดานการเมืองการบริหาร สภาเทศบาลตําบลบานเพชรและนายกเทศมนตรี ซ่ึงมีการ
เลือกตั้งไปเม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2555 ผลปรากฏวาฝายผูบริหารเทศบาลและฝายสมาชิกสภาเทศบาลท่ีไดรับการ
เลือกตั้งเปนกลุมทางการเมืองเดียวกัน และแรงสนับสนุนจากประชาคมภายในเขต ซ่ึงนับวาการเมืองมีความ
ม่ันคง สามารถผลักดันนโยบายของกลุมไปสูการปฏิบัติท่ีเกิดสัมฤทธิ์ผลตอไป

3. ศักยภาพดานทรัพยากร เทศบาลตําบลบานเพชรตั้งอยูใกลเหมืองแรโปแตช ตําบลบานตาล
อําเภอบําเหน็จณรงค หลังจากท่ีไดมีโครงการทําเหมืองแรทดลองแลว บริเวณดังกลาวและใกลเคียง เชน ตําบล
หัวทะเล ตําบลบานเพชร และจังหวัดชัยภูมิ จะมีการขยายตัวดานอุตสาหกรรมเหมืองแร และกอใหเกิด
อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการทําเหมืองแรโปรแตช ตามมาอีกท้ังมีโรงงานแปรรูปมันสําปะหลังเปนโรงงานขนาด
ใหญตั้งอยู ท่ีตําบลโคกเริงรมย สงผลดีตอการสรางงาน สรางรายไดใหกับประชาชนในเทศบาลเปนอยาง
มาก

4. ศักยภาพดานรายได เทศบาลตําบลบานเพชรมีรายไดประจําปท้ังรายไดจากภาษีท่ีไดรับ
จัดสรรรายไดจัดเก็บเอง  และรายไดจากทรัพยสินของเทศบาล (จากคาเชาท่ีดิน ตลาด อาคารพานิชย) เฉลี่ยปละ
ไมนอยกวา 20  ลานบาท ซ่ึงแนวโนมจะสูงข้ึนตอไปเรื่อยๆ หากมองถึงการงบประมาณรายรับและงบประมาณ
รายจายประจําปแตละปแลวนับวาเหลืองบประมาณท่ีหักรายจายประจําปออกแลว จะเห็นวามีงบประมาณท่ี
สามารถนํามาพัฒนาทองถิ่นไดปละเฉลี่ยประมาณ  8–10  ลานบาท ซ่ึงเม่ือเทียบกับพื้นท่ีเทศบาลท่ีมีเพียง 2.1
ตารางกิโลเมตรแลว สามารถพัฒนาเทศบาลไปสูเปาหมายไดรวดเร็ว

1. ปจจัยภายใน (Internal factors) พบวาจุดแข็ง (S) หรือขอไดเปรียบ และจุดออน (W) หรือ
ขอเสียเปรียบท่ีสําคัญมีดังนี้

1.1 จุดแข็ง (Strength = S) ในภาพรวมของเทศบาลตําบลบานเพชร ประกอบดวย
1. เทศบาลมีนโยบายเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมระหวางประชาชน หนวยงานภาครัฐ

เอกชน ในการจัดทําแผน พัฒนา เทศบาล และแผนชุมชน
2. มีความตอเนื่องเชิงนโยบายของผูบริหารทองถิ่น (นายกเทศมนตรี) เนื่องจากไดรับการ

เลือกตั้งติดตอกัน
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3. เทศบาลตําบลบานเพชร มีนโยบายสงเสริมอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและประเพณี
ท่ีดีงาม ความเปนเอกลักษณของทองถิ่น และรักษาไวซ่ึงภูมิปญญาทองถิ่นท่ีสําคัญ

4. เทศบาลตําบลบานเพชร เปนนิติบุคคล สามารถบริหารงบประมาณเองได
5. มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
6. มีโรงเรียนอนุบาลของเทศบาล
7. ผลิตภัณฑทางการเกษตรมีความหลากหลาย มีศักยภาพเปนแหลงผลิตอาหาร และการแปร

รูปผลิตภัณฑได
8. มีสวนสุขภาพและสวนสาธารณะ เพื่อใหประชาชนไดใชประโยชนในการออกกําลังกาย

พักผอนหยอนใจและใชทํากิจกรรมท่ีสําคัญของเทศบาล จํานวน 2 แหง คือ สวนสุขภาพและสวนสาธารณะหมูท่ี
17 และสวนสุขภาพและสวนสาธารณะ หมูท่ี 21

9. ผูบริหารทองถิ่นมีความรู ความสามารถ (จบการศึกษาระดับปริญญาโท ทางรัฐศาสตร)
และดํารงตําแหนงประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอบําเหน็จณรงค

10. เทศบาลตําบลบานเพชร มีสถานีวิทยุสาธารณะเพชรรัตน ระบบ F.M. 92.50 เมกกะเฮริทซ
สําหรับบริการขอมูลขาวสารสาธารณะใหกับประชาชนท่ัวไป

11. มีคลองคําปง ซ่ึงแยกจากลําคันฉูไหลผาน
1.2 จุดออน (Weakness = W) ในภาพรวมของเทศบาลตําบลบานเพชร ประกอบดวย
1. งบประมาณของเทศบาลมีจํานวนจํากัด ไมสามารถตอบสนองความตองการและแกไขปญหา

ของประชาชนไดหมด
2. การใชประโยชนท่ีดินขาดประสิทธิภาพ
3. ขาดแคลนงบประมาณในการกอสรางบอบําบัดน้ําเสียและสถานท่ีกอสรางระบบการกําจัดขยะ
4. ไมมีพื้นท่ีในการกอสรางโรงฆาสัตว ท่ีเหมาะสม เพียงพอ
5. ขาดแคลนบุคลกรดานการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
6. ผลิตภัณฑท่ีเปนภูมิปญญาทองถิ่นไมไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหมีรูปแบบท่ีไดทันสมัย

ขาดการพัฒนาดานคุณภาพและไมไดรับการสงเสริมการตลาด
7. ระบบการบริหารจัดการดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนขาด

ประสิทธิภาพ
8. จํานวน อปพร. ไมเพียงพอเม่ือเทียบสัดสวนประชากร
9. ขาดแคลนบุคลากรดานการแพทยและการสาธารณสุข
10. บุคลากรของเทศบาลขาดความรู ทางกฎหมายท่ีทันตอความจําเปนของทางราชการและ

ความเปลี่ยนแปลงของโลก
11. ระบบขอมูลขาวสารไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควรจะเปน
12. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
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13. ระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการยังไมไดมาตรฐานและไมเพียงพอ
ไฟฟาและประปายังไมท่ัวถึง

14. ไมมีแหลงทองเท่ียวในเขตพื้นท่ี
2. ปจจัยภายนอก (External factors) พบวาโอกาส (O) หรือขอไดเปรียบท่ีสงผลตอการ

พัฒนา และขอจํากัด/อุปสรรค (T) หรือสภาพแวดลอมท่ีเปนปญหาตอการพัฒนา สรุปได ดังนี้
2.1 โอกาส (Opportunities = O) ในภาพรวมของเทศบาลตําบลบานเพชร ประกอบดวย
1. รัฐบาลกระจายอํานาจและงบประมาณเพื่อการพัฒนาใหกับองคกรปกครองทองถิ่นมากข้ึน
2. บานเกิดของนักการเมืองระดับ ประเทศ (ส.ส.) อยูในเขตเทศบาลตําบลบานเพชร
3. กระแสการอนุรักษ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต

ประเพณี ท่ีดีงามมีมากข้ึนในสังคมปจจุบัน
4. รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งกองทุนสงเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพและการประกอบธุรกิจ

ชุมชนในหลายรูปแบบ
5. มีสถานศึกษาตั้งอยูในเขตเทศบาล
6. กลุมอาชีพตางๆมีการรวมกลุมกันอยางเขมแข็ง
7. ประชาชนสามารถรับรูขอมูลขาวสารท่ีหลากหลายมากข้ึน
8. มีสถานีตํารวจภูธรยอย (สาขาคําปง) ตั้งอยูในเขตเทศบาล
9. มีโรงพยาบาลบําเหน็จณรงคตั้งอยูในเขตเทศบาล และมีบุคลากรทางการแพทยและ

สาธารณสุขท่ีใหบริการประชาชน
10. มีกลุม อสม. / ผูนําชุมชน /ชมรมผูสูงอายุ ท่ีมีความเขมแข็ง
11. เทคโนโลยีท่ีใชในการปฏิบัติงานมีความทันสมัย
12. มีสถาบันในการพัฒนาบุคลากรท่ีหลากหลาย ท่ัวถึง
13. มีกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี บังคับใช
14. มีสถานีขนสงรถโดยสารอยูในเขตเทศบาล
15. มีสถานีบริการน้ํามันอยูในเขตเทศบาล
16. รัฐบาลมีนโยบายเตรียมความพรอมเขาสูสังคมท่ีมีความหลากหลาย เนื่องจากการกาวเขาสู

ประชาคมอาเซียน ในป 2558
17. รัฐบาลมีนโยบายดูแลเกษตรกรใหมีรายไดท่ีเหมาะสมดวยวิธีการตางๆ เชน การลดตนทุน

การผลิต การชวยเหลือในเรื่องปจจัยการผลิตอยางท่ัวถึง การชวยเหลือเกษตรกรรายยอย ตลอดจนถึงการใช
กลไกตลาดดูแลราคาสินคาเกษตรประเภทท่ีราคาต่ําผิดปกติใหสูงข้ึนตามสมควร

2.2 ขอจํากัด/อุปสรรค (Threats = T) ในภาพรวมของเทศบาลตําบลบานเพชร ประกอบดวย
1. มีการเปลี่ยนแปลงของสงัคมไปสูความเปนสังคมเมืองมากข้ึน
2. ถนนบางสาย อยูในเขตกรมทางหลวง ทําใหเทศบาลไมสามารถดําเนินการพัฒนา ปรับปรุงได
3. ท่ีตั้งของชุมชนเปนเกาะ มีลําคลองลอมรอบ เปนอุปสรรคตอการกําจัดน้ําเสียจากแหลงชุมชน
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4. ในเขตเทศบาล เปนท่ีตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก มีผลทําใหเกิดขยะและมลพิษจาก
โรงงาน

5. ประชาชนขาดจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม การจํากัดขยะ และน้ําเสียในชุมชน
6. ตนทุนการผลิตสูง
7. มีระบบการคมนาคมสะดวก สงผลใหเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยมากข้ึน
8. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพเสี่ยงตอภาวะการเจ็บปวยมากข้ึน
9. ประชาชนมีความตองการท่ีสูงข้ึน
10. ความไมสงบในประเทศทําใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา

3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ
ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนตามประเด็นการพัฒนา
1. ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน

ตามสภาพเสนทางคมนาคมภายในเขตเทศบาลสภาพยังไมไดมาตรฐานและขาดการบํารุงรักษา
เนื่องจากงบประมาณอยูในเกณฑจํากัด บางเสนทางคับแคบและชํารุด นอกจากนี้ยังมีบางเสนทางยังเปนลูกรัง
ดานโครงสรางพื้นฐานอ่ืนอันไดแก ระบบทอระบายน้ําไมเพียงพอในชวงฤดูฝน มีปญหาเกี่ยวกับรางระบายน้ําและ
น้ําทวมขัง ทําใหการสัญจรเปนไปดวยความยากลําบาก สวนดานการสาธารณูปการ ซ่ึงไดแกน้ําประปาของการ
ประปาสวนภูมิภาคยังขยายไมครอบคลุมทุกหลังคาเรือน

ปญหา
(1.)  ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเทศบาล  ไดแก  น้ําประปา  ไฟฟาสาธารณะ

ถนน  ระบบระบายน้ํายังไมท่ัวถึง  และไมครอบคลุมทุกพื้นท่ี
(2.)  ถนนและทอระบายน้ํา  หรือระบบระบายน้ํายังไมไดมาตรฐาน  เนื่องจากขาดงบประมาณ

ในการดําเนินการกอสราง
ความตองการสาขาโครงสรางพื้นฐาน
1. ตองการทอระบายน้ํา/รางระบายน้ําใหท่ัวถึงทุกซอย
2. ตองการทําถนนเขา – ออก  ทุกซอย
3. ตองการขุดลอกเหมืองเปนเหมืองคอนกรีต
4. ตองขยายประปาใหท่ัวถึง
5. ตองการใหเทศบาลติดตั้งเครื่องกระจายขาวใหครอบคลุมในทุกพื้นท่ี
6. ตองการใหเทศบาลรณรงคทําความสะอาดตามถนน เดือนละ 2 ครั้ง

2. ดานเศรษฐกิจ
ในเขตเทศบาลตําบลบานเพชร แบงชุมชนเปนชุมชนใหญๆ 2 ชุมชน คือชุมชนบานเพชร

และชุมชนคําปง ซ่ึงประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก สวนอาชีพรองคือการประกอบอาชีพ
คาขายและเพื่อเปนการสงเสริมดานเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ เทศบาลไดกําหนดโครงการจัดตลาดนัด
เพื่อการเกษตรและจัดพื้นท่ีคาขายในตลาดสดเทศบาลใหมีพื้นท่ีคาขายเพิ่มมากข้ึน
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ปญหา
1.  การวางงาน เนื่องจากประชาชนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรมปลูกไดปละ 1 ครั้ง จึงทําให

หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวไมมีงานทํา ทําใหเกิดปญหาการวางงานและขาดรายไดจึงทําใหขาดรายได จึงมีการอพยพ
แรงงานไปทํางานท่ีอ่ืน ๆ

2.  ปญหาการขาดความรูทางวิชาการ การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรในปจจุบัน
ยังขาดความรูและเทคโนโลยีสมัยใหม  โดยเฉพาะการปรับปรุงเมล็ดพันธุ พืชท่ีเหมาะสมตอสภาพดินในแตละแหง
ตลอดจนวิธีการผลิตขาดการวางแผนการผลิต จึงทําใหผลผลิตตอไรต่ํา นอกจากนี้ปญหาสิทธิในท่ีดินทํากินก็เปน
ปญหาหนึ่งท่ีสงผลตอการขาดแรงจูงใจท่ีจะพัฒนาการเกษตรกรรม เนื่องจากการไมมีสิทธิในท่ีดินทํากิน

3.  ปญหาทางดานการคาและการตลาด เนื่องจากระดับราคาผลผลิตทางกรเกษตรแตละชนิดใน
แตละปมีความไมแนนอน ปใดผลผลิตพืชชนิดใดราคาดี ปตอไปเกษตรกรก็นิยมปลูกพืชชนิดนั้นเพิ่มข้ึนทําให
ผลผลิตมีมากเกินความตองการ ระดับราคาจึงตกต่ํา ประกอบกับเกษตรกรไมยอมเก็บพืชผลไวรอราคามักจะนํา
ออกขายทําใหผลผลิตออกสูตลาดพรอมกันทําใหขายพืชผลไดในราคาคอนขางต่ํา โดยผูซ้ือจะเปนผูกําหนดราคา
เกษตรกรไมมีอํานาจตอรองราคาแตอยางไร ดังนั้นเกษตรกรจึงถูกเอารัดเอาเปรียบไดงาย และตกเปนเบ้ียลางของ
พอคาคนกลางตลอดมา

ความตองการ
1. ตองการใหมีการจัดโครงการฝกอาชีพสําหรับคนวางงาน วางเวนฤดูทําการเกษตร
2. ตองการใหมีการจัดตั้งกองทุนชวยเหลือประจําหมูบาน
3. ตองการใหมีการจัดงานสินคาราคาประหยัด
4. ตองการใหมีการจัดตั้งกลุมสตรี แมบาน แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

3. ดานสังคม
ประชาชนสวนใหญไดรับการเอาใจใสดูแลสุขภาพจากโรงพยาบาลบําเหน็จณรงค ซ่ึงตั้งอยูใน

เขตเทศบาลตําบลบานเพชร  โดยเทศบาลไดสนับสนุนโครงการการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมแกชุมชนนอกจากนี้
ประชาชนในพื้นท่ีนิยมเดินทางไปรับจางทํางานตางพื้นท่ีกอใหเกิดปญหาดานสังคมในครอบครัว เทศบาลไดแก
โดยกําหนดใหมีโครงการฝกอบรมอาชีพแกประชาชนเพื่อแกไขปญหาอพยพแรงงาน รวมท้ังจัดสวัสดิการ
สงเคราะหผูยากไรและไรท่ีพึ่ง

ปญหา
1. ปญหาดานประชากรของเทศบาลตําบลบานเพชร ประชากรสวนใหญอยูในภาคเกษตรกรรม

และสวนหนึ่งไดอพยพยายถิ่นฐานออกไปรับจางขายแรงงานท้ังในและตางประเทศ สามารถสงเงินมาชวยเหลือ
ครอบครัวไดเปนอยางดี แตแรงงานสวนใหญยังขาดความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ กลุมผูสําเร็จ
การศึกษาบางสาขาวิชาก็ไมสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน ทําใหยังมีคนวางงานอยูคอนขางมาก
สาเหตุสําคัญสวนหนึ่งมาจากการเลือกงานของผูวางงานมากเกินไป จนไมอยากทํางานในสาขาอ่ืน ซ่ึงไมตรงกับท่ี
ไดเลาเรียนมา ท้ังๆ ท่ีอาจจะมีรายไดมากกวา
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2. ปญหาดานสาธารณสุขท่ีผานมาถึงแมวาประชาชนภายในเขตเทศบาลจะไดรับการพัฒนาดาน
สุขภาพอนามัยจนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตไดระดับหนึ่ง เปนตนวา อายุเฉลี่ยของประชากร เม่ือแรกเกิด
เพิ่มข้ึนสามารถปรับโครงสรางประชากรใหอยูในสัดสวนท่ีเหมาะสม  ซ่ึงเปนผลมาจากโครงการวางแผน
ครอบครัว  ลดความรุนแรงจากปญหาภาวะทุโภชนาการตลอดจนโรคท่ีปองกันไดดวยวัคซีน เปนตน แตก็ยังมี
ปญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนท่ีจะตองไดรับการดูแลแกไขตอไปอีกไดแก ความไมสมดุลระหวางทรัพยากร
ดานสาธารณสุขท่ีมีอยูกับจํานวนประชากร เชน  สัดสวนอาสาสมัคร อสม. กับจํานวนครัวเรือนอยูประมาณ 1:30
ซ่ึงยังต่ําอยูควรจะอยูประมาณ 1 : 10 ปญหาจาการปวยและตายดวยโรคท่ีสําคัญ เชน  มะเร็ง  เอดส  โรคหัวใจ
และหลอดเลือด  การเจ็บปวยโดยอุบัติเหตุโดยเฉพาะอุบัติเหตุการจราจรทางบก ปญหาเกี่ยวกับการมรพฤติกรรม
สุขภาพท่ีไมถูกตอง ปญหาผลิตภัณฑสุขภาพดานอาหารและยาท่ีมีคุณภาพไมไดมาตรฐาน

ความตองการ
1. ตองการใหเทศบาลสรางสวนสุขภาพ เพื่อท่ีจะใหประชาชนไดมีท่ีพักผอนหยอนใจ
2. ตองการเทศบาลพัฒนาพื้นท่ีพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะใหเปนสีเขียวและพัฒนา

พื้นท่ีนันทนาการ
3. ตองการใหกอสรางลานกีฬาเพิ่มเติมและปรับปรุงโรงยิมในสวนสุขภาพและสวนสาธารณะ

หมูท่ี 21 ใหอยูในสภาพดี เพื่อใหประชาชนไดมีสถานท่ีออกกําลังกายเพิ่มข้ึน
4. ตองการอาคารหองสมุดกลางประจําเขตเทศบาล

4. ดานการเมืองการบริหาร
ประชาชนขาดความรูความเขาใจในกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายเลือกตั้งการใชสิทธิเลือกตั้ง

ควรจัดใหมีการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกระดับ และประชาชนสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจ
ในการปฏิบัติงานของเทศบาล  ระเบียบและกฎหมายรวมท้ังอํานาจ  หนาท่ีของเทศบาล ปญหาสถานท่ีทํางาน
คับแคบ ขาดวัสดุอุปกรณ เครื่องใชสํานักงานท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และปญหาความตองการของ
ประชาชนมีมาก การบริหารงานจึงไมสามารถดูแลและใหบริการประชาชนไดอยางรวดเร็วและท่ัวถึงเนื่องจาก
ขาดบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช ทําใหการบริการไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร

ปญหา
1. ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย
2. ขาดการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน การบูรณาการระดับพื้นท่ีและหนวยงานอ่ืนๆ
3. สถานท่ีทํางาน อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในสํานักงานยังไมมีประสิทธิภาพและไมเพียงพอ

ตอการใหบริการประชาชน
ความตองการ
1. ตองการจัดใหมีสายตรวจท้ังในเวลากลางวันและเวลากลางคืน เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน
2. ตองการใหเทศบาลติดตั้งกลองวงจรปดในพื้นท่ีใหท่ัวถึง
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3. ตองการใหเทศบาลมีอาคารสํานักงานท่ีเหมาะสม มีเครื่องใชสํานักงานท่ีทันสมัยท่ีสามารถ
ใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. ตองการใหเทศบาลจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกระดับและกฎหมายตางๆ
5. ตองการใหเทศบาลจัดอบรมและจัดศึกษาดูงานใหกับประชาชน

5. ดานสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ปญหา
1. ประชาชนในทองถิ่นยังไมไดใหความสําคัญและรวมมือในการรักษาความสะอาด ไมท้ิงขยะใน

ถังรองรับท่ีจัดไวให นอกจากนี้การระบายน้ําเสียลงคลองธรรมชาติโดยไมผานการบําบัดกอกอใหเกิดสภาพน้ําเสีย
ลงในคลองสาธารณะ ซ่ึงในสวนนี้เทศบาลไดวางแผนในการปลูกจิตสํานึกของประชาชน การกําหนดมาตรฐานใน
การอนุญาตปลูกสรางอาคารจัดระบบการบริหารและการกําจัดขยะใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน รวมท้ังสรางจิตสํานึก
แกประชาชนในพื้นท่ีใหตระหนักถึงในดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

2. ปญหาลักษณะภูมิประเทศ เทศบาลตําบลบานเพชร มีลักษณะเปน 2 ชุมชนใหญ
ประกอบดวยชุมชนตลาดคําปง มีคลองคําปง ซ่ึงแยกตัวจากลําคันฉูลอมรอบคลายเกาะและชุมชนบานเพชร
มีท่ีราบลุมทําการเกษตรลอมรอบ โดยมีคลองกราดซ่ึงแยกตัวจากลําคันฉูผานตอนบนของเทศบาล ทําใหเกิด
ปญหาการระบายน้ําเสียจากชุมชนสูแหลงน้ําตามธรรมชาติ กอปญหามลพิษทางน้ํา แหลงสะสมโรค หรือแหลง
เพาะพันธุยุง ซ่ึงเปนพาหะนําโรค

ความตองการ
1. ตองการใหมีการกอสรางตลาดสดคําปงข้ึนใหม
2. ตองการใหพัฒนาระบบการจัดการขยะใหมีประสิทธิภาพ

******************************************************************************
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สวนที่ 3

การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนวยงาน
สนับสนุน

1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน บริการชุมชนและ
สังคม

การเคหะและ
ชุมชน

กองชาง

การเศรษฐกิจ 1. อุตสาหกรรม
และการโยธา
2. การพาณิชย

1. กองชาง
2. กองสาธารณสุขฯ

2 การบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

บริการชุมชนและ
สังคม

1. การเคหะและ
ชุมชน
2. สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน
3. การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

1. กองสาธารณสุขฯ
2. กองสวัสดิการ
สังคม
3. กองสาธารณสุขฯ

การเศรษฐกิจ การเกษตร สํานักปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบ

ชุมชน/สังคม
บริการชุมชนและ
สังคม

1. การศึกษาฯ
2. การเคหะและ
ชุมชน
3. สังคม
สงเคราะห
4. สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน
5. สาธารณสุข
6. การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

1. กองการศึกษาฯ
2. กองชาง
3. กองสวัสดิการ
สังคม
4. กองสาธารณสุขฯ

สํานักปลัด
เทศบาล



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ (สวนที่ 3) หนา 2

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
หนวยงาน
สนับสนุน

3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม

บริหารท่ัวไป 1. บริหารท่ัวไป
2. การรักษา
ความสงบภายใน

สํานักปลัดเทศบาล

ดําเนินงานอื่น งบกลาง กองสวัสดิการสังคม
4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
บริการชุมชนและ
สังคม

1. สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน
2. สาธารณสุข

1. กองสวัสดิการ
สังคม
2. กองสาธารณสุขฯ

บริหารท่ัวไป บริหารท่ัวไป สํานักปลัดเทศบาล
การเศรษฐกิจ การเกษตร กองสวัสดิการสังคม

5 การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและการพัฒนาภูมิ
ปญญาทองถิ่น

บริการชุมชนและ
สังคม

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

1. กองการศึกษาฯ
2. สํานักปลัด
เทศบาล
3. กองสวัสดิการ
สังคม

6 ดานการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและการบริการประชาชน

บริหารท่ัวไป บริหารท่ัวไป 1. สํานักปลัด
เทศบาล
2. กองคลัง

บริการชุมชนและ
สังคม

1. การศึกษาฯ
2. การเคหะและ
ชุมชน
3. สังคม
สงเคราะห
4. สาธารณสุข

1. กองการศึกษาฯ
2. กองสาธารณสุขฯ
3. กองชาง
4. กองสวัสดิการ
สังคม

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

1. สํานักปลัด
เทศบาล
2. กองชาง

ดําเนินงานอื่น งบกลาง สํานักปลัดเทศบาล
รวม  6  ยุทธศาสตร 4  ดาน 12  แผนงาน



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
แนวทางการพัฒนา
1.1 พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทั้งระบบ
การคมนาคม การขนสงที่ไดมาตรฐานและ
บริการสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม
1.1.1 แผนงานการเคหะและชุมชน 5 1,123,000 2 600,000 4 1,350,000 3 1,118,000 2 600,000 16 4,791,000
1.1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 1,342,000 2 133,000 7 3,343,600 10 16,573,560 15 22,101,920 37 43,494,080
1.2 แสวงหาพันธมิตรในการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค
สาธารณูปการและการสาธารณะใหทั่วถึง
และเปนธรรม
1.2.1 แผนงานการพาณิชย 1 100,000 2 2,420,000 2 310,000 1 10,000 1 10,000 7 2,850,000

รวมยุทธศาสตรที่ 1 9 2,565,000 6 3,153,000 13 5,003,600 14 17,701,560 18 22,711,920 60 51,135,080
ยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
2.1 ปรับปรุงคุณภาพของสิ่งแวดลอม นํ้าเสีย
ขยะ และมลพิษตางๆ
2.1.1 แผนงานการเคหะและชุมชน 5 450,000 5 550,000 8 846,800 5 550,000 9 12,750,000 32 15,146,800
2.2 พัฒนาพ้ืนที่พักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ
ใหเปนพ้ืนที่สีเขียว และพ้ืนที่นันทนาการ
2.2.1 แผนงานการเคหะและชุมชน 0 0 0 0 2 1,300,000 2 900,000 2 1,250,000 6 3,450,000

1

                                                                                  สรุปบัญชีโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป

                                                                                  สรุปบัญชีโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

2.3 เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน
ในการอนุรักษ คุมครอง ดูแล รักษา กําจัด
ขยะนํ้าเสียและสิ่งปฏิกูล
2.3.1 แผนงานการเกษตร 5 240,000 5 240,000 5 240,000 5 240,000 5 240,000 25 1,200,000
2.3.2 แผนงานการเคหะและชุมชน 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000
2.3.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 150,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 350,000
2.3.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000
และนันทนาการ

รวมยุทธศาสตรที่ 2 13 970,000 13 970,000 18 2,566,800 15 1,870,000 19 14,420,000 78 20,796,800
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและ
จัดระเบียบชุมชน/สังคม
แนวทางการพัฒนา
3.1 สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
ทองถิ่น ทุกระดับและเสริมสรางโอกาสการเรียนรู
ตลอดชีวิตใหแกประชาชน
3.1.1 แผนงานการศึกษา 12 6,992,295 16 8,892,295 22 7,828,592 18 5,931,592 18 5,916,592 86 35,561,365
3.1.2 แผนงานบริหารทั่วไป 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000
3.1.3 แผนงานการเคหะและชุมชน 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000
 3.2 การสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก
เยาวชนตลอดจน ขยายโอกาสในการเขาถึง
ระบบสวัสดิการสังคมขั้นพ้ืนฐานสําหรับผูพิการ

ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส ใหครอบคลุม
2

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป

                                                                                  สรุปบัญชีโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3.2.1 แผนงานงบกลาง 4 9,722,000 4 11,460,000 4 11,910,000 4 12,360,000 4 12,810,000 4 58,262,000
3.2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห 9 545,000 10 606,100 10 945,000 10 945,000 10 945,000 49 3,986,100
3.2.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 4 70,000 4 141,975 4 170,000 4 170,000 4 170,000 20 721,975
3.3 พัฒนาระบบการสงเสริมสุขภาพการควบคุม
และปองกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องตน
และการฟนฟูสภาพโดยการมีสวนรวม
ของประชาชน
3.3.1 แผนงานสาธารณสุข 14 502,000 14 400,375 14 406,000 14 406,000 14 406,000 70 2,120,375
3.3.2 แผนงาน งบกลาง 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 5 1,500,000
3.4 จัดกิจกรรมสงเสริมการลดปญหาสังคม
ปญหาอาชญากรรม และปญหายาเสพติด
โดยการมีสวนรวมของประชาชน
3.4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 9 1,450,000 10 1,502,000 10 1,502,000 10 1,502,000 10 1,502,000 49 7,458,000
3.4.2 แผนงาน งบกลาง 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000
3.4.3 แผนงาน สังคมสงเคราะห 1 300,000 1 300,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 5 1,050,000
3.5 สงเสริมการกีฬา และนันทนาการ
เพ่ือสรางโอกาสใหเยาวชนพัฒนาทักษะดานกีฬา
สูความเปนเลิศ
3.5.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 5 1,780,000 5 1,780,000 5 1,780,000 5 1,780,000 5 1,780,000 25 8,900,000
และนันทนาการ

รวมยุทธศาสตรที่ 3 62 21,911,295 68 25,632,745 74 25,241,592 70 23,794,592 70 24,229,592 328 120,809,815

3

เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป

                                                                                  สรุปบัญชีโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
แนวทางการพัฒนา
4.1 สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาภูมิ
ปญญาทองถิ่นใหเปนรากฐานในการเพ่ิมรายได
ลดรายจายสรางโอกาสในการเขาถึงแหลงทุน
ตางๆ ของประชาชน
4.1.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 300,000 1 70,400 1 80,000 1 80,000 1 80,000 5 610,400
4.2 เสริมสรางการเรียนรูและการฝกทักษะอาชีพ
ใหแกประชาชน และสงเสริมการรวมกลุมอาชีพ
ตางๆโดยประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 5 750,000
4.2.2 แผนงานบริหารทั่วไป 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 100,000 5 700,000
4.3 สงเสริม สนับสนุน กระบวนการเรียนรูและการ
มีสวนรวมของชุมชน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
4.3.1 แผนงานสาธารณสุข 1 500,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 900,000
4.3.2 แผนงานบริหารทั่วไป 4 450,000 4 450,000 4 400,000 4 400,000 4 400,000 20 2,100,000
4.3.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 4 150,000 4 150,000 4 150,000 4 150,000 4 150,000 20 750,000
4.4 สงเสริมสนับสนุนปจจัยการผลิตแกกลุม
เกษตรกรและกลุมอาชีพตางๆ
4.4.1 แผนงานการเกษตร 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000

รวมยุทธศาสตรที่ 4 13 1,750,000 13 1,120,400 13 1,080,000 13 1,080,000 13 1,030,000 65 6,060,400
4

ยุทธศาสตร
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป

                                                                                  สรุปบัญชีโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและการพัฒนาภูมิปญญา
ทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา
5.1 สงเสริม สนับสนุน และสรางจิตสํานึกที่ดีใน
การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือรักษาความเปน
เอกลักษณของทองถิ่น
5.1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 15 2,140,000 16 1,680,000 16 1,560,000 16 1,560,000 16 1,560,000 79 8,500,000
และนันทนาการ

รวมยุทธศาสตรที่ 5 15 2,140,000 16 1,680,000 16 1,560,000 16 1,560,000 16 1,560,000 79 8,500,000
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและการบริการประชาชน
แนวทางการพัฒนา
6.1 สงเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดี
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
6.1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 7 1,110,000 7 910,000 7 1,110,000 6 410,000 6 410,000 33 3,950,000
6.1.2 แผนงาน งบกลาง 1 40,000 1 40,000 1 47,000 1 47,000 1 47,000 5 221,000
6.2 พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรม
การทํางานที่ดีในการใหบริการประชาชนอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
6.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป 9 1,140,000 9 915,000 9 915,000 9 915,000 9 915,000 45 4,800,000
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

ยุทธศาสตร

                                                                                  สรุปบัญชีโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป



โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
6.3 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและสราง
นวัตกรรมในการทํางานโดยอาศัยเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม
6.3.1 แผนงานบริหารทั่วไป 3 220,000 4 728,758 4 728,758 4 728,758 4 728,758 19 3,135,032
6.4 พัฒนาและจัดสถานที่ทํางานใหนาอยู
นาทํางาน พรอมทั้ง จัดหาเครื่องมือ วัสดุ
ครุภัณฑที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
6.4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 15,500,000 1 15,500,000 2 15,789,700 2 15,789,700 2 15,789,700 8 78,369,100

รวมยุทธศาสตรที่ 6 21 18,010,000 22 18,093,758 23 18,590,458 22 17,890,458 22 17,890,458 110 90,475,132
รวมทั้งสิ้น 133 47,346,295 138 50,649,903 157 54,042,450 150 63,896,610 158 81,841,970 720 297,777,227

6

ยุทธศาสตร



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

แผนงาน การเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขยายเขตไฟฟา เพ่ือเพ่ิมแสงสวางภายใน 1. ติดตั้งไฟฟสองสวางพรอมสายดับ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ขยายเขตไฟฟา ประชาชนไดรับความ กองชาง
ภายในเขตเทศบาลตําบล เขตเทศบาล ลดการเกิด 1.1 ซอยคุมบูรพา หมูที่ 1 ใหทั่วถึงและ ปลอดภัยในชีวิตและ
บานเพชร อุบัติเหตุและมีความ พิกัด : N 15.265614 E 101.411340 ครอบคลุม ทั้ง ทรัพยสินมากขึ้น
(ที่มา: แผนชุมชนหมู 1,2 ปลอดภัยในชีวิตและ N 15.265914   E 101.412043 5 หมูบาน
16,17 และ หมูที่ 21) ทรัพยสิน 1.2 ซอยวรธงชัย หมูที่ 1

พิกัด : N 15.270375 E 101.405748
N 15.270373   E 101.405788
1.3 คุมหลังสวนสุขภาพ หมูที่ 21
พิกัด : N 15.263359 E 101.411110
N 15.263337   E 101.410479
2. ปรับปรุงซอมแซมไฟฟาราย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
ทางสาธารณะในเขตเทศบาลฯ

1/1

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทั้งระบบการคมนาคม การขนสง ที่ไดมาตรฐานและบริการสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม

เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

แผนงาน การเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการขยายเขตนํ้า เพ่ือใหประชาชนมีนํ้า 1. ขยายเขตนํ้าประปาซอยขางมูลนิธิ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ขยายเขตนํ้า ประชาชนมีนํ้าสะอาด กองชาง
ประปาในเขตเทศบาล สะอาดใชอยางเพียงพอ เมตตาการกุศล (สจ.จอน) หมูที่ 21 ประปาใหทั่วถึง ใชอยางเพียงพอและ
ตําบลบานเพชร และทั่วถึง พิกัด : N 15.447018 E 101.689747 และครอบคลุม ทั่วถึง
(ที่มา : แผนชุมชนหมู 17 N 15.447133  E 101.690615 ทั้ง 5 หมูบาน
และ 21) 2. คุมหลังสวนสุขภาพ หมูที่ 21

พิกัด : N 15.263359 E 101.411110
N 15.263337   E 101.410479

3 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพ่ือเพ่ิมแสงสวางภายใน ปรับปรุงซอมแซมเสา High Mast 0 0 250,000 0 0 เสา High Mast ประชาชนไดรับความ กองชาง
เสา High Mast สวน สวนสาธารณะเฉลิม สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมูที่ 21 จํานวน 1 ตน ปลอดภัยในชีวิตและ
สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ พระเกียรติ ลดการเกิด ทรัพยสินมากขึ้น
หมูที่ 21 อุบัติเหตุและมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

4 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพ่ือเพ่ิมแสงสวางภายใน ปรับปรุงซอมแซมเสา High Mast 0 0 500,000 0 0 เสา High Mast ประชาชนไดรับความ กองชาง
เสา High Mast สวน ตลาดสดชั่วคราวเขต  High Mast สวนสุขภาพและสวน จํานวน 1 ตน ปลอดภัยในชีวิตและ
สุขภาพและสวนสาธารณะ เทศบาลลดการเกิด สาธารณะเทศบาลตําบลบานเพชร ทรัพยสินมากขึ้น

"1/2
                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทั้งระบบการคมนาคม การขนสง ที่ไดมาตรฐานและบริการสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

แผนงาน การเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เทศบาลตําบลบานเพชร อุบัติเหตุและมีความ หมูที่ 17 พรอมยายเสา High Mast
หมูที่ 17 พรอมยายเสา ปลอดภัยในชีวิตและ มาไวที่ตลาดสดชั่วคราว หมูที่ 21
High Mast มาที่ตลาดสด ทรัพยสิน
ชั่วคราว หมูที่ 21

5 โครงการกอสรางรางระบาย 1. เพ่ือใหระบบระบาย ขนาด 1.00x1.00 ม. ยาว 210.00 ม. 0 0 0 518,000 0 รางระบายที่ได ประชาชนไมถูก กองชาง
นํ้าคสล. รูปตัวยูแบบไมมีฝา นํ้าเสียของเทศบาลดีขึ้น ตามแบบเทศบาลกําหนด มาตรฐาน รบกวนจากมลพิษนํ้า
บานนายสหัส แถวเพชร 2. เพ่ือปองกันนํ้าทวมขัง พิกัด : N 15.460187 E 101.686615 จํานวน 1 แหง ไมทวมขัง

(ที่มา: แผนชุมชนหมูที่ 17) N 15.459821  E 101.687949
6 โครงการกอสรางรางระบาย 1. เพ่ือใหระบบระบาย ขนาด 0.40x0.40 ม. ยาว 38.00 ม. 95,000 0 0 0 0 รางระบายที่ได ประชาชนไมถูก กองชาง

นํ้าคสล.รูปตัวยู ถนนสุขา นํ้าเสียของเทศบาลดีขึ้น พรอมวางทอระบายนํ้า PVC สีฟา มาตรฐาน รบกวนจากมลพิษนํ้า
ภิบาล 4 บานนางแฉลม 2. เพ่ือปองกันนํ้าทวมขัง ขนาด ุ 0.15 ม. จํานวน 4.00 จุด จํานวน 1 แหง ไมทวมขัง
(ที่มา: แผนชุมชนหมูที่ 16) ตามแบบเทศบาลกําหนด พรอมรื้อ

ถนน คสล. 26.60 ตร.ม. ตามแบบ
เทศบาลกําหนด
พิกัด : N 15.454264 E 101.681691
N 15.454034   E 101.681670 "1/3

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทั้งระบบการคมนาคม การขนสง ที่ไดมาตรฐานและบริการสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

แผนงาน การเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการกอสรางรางระบาย 1. เพ่ือใหระบบระบาย ขนาด 0.40x0.40 ม.ยาว 106.00 ม. 267,000 0 0 0 0 รางระบายที่ได ประชาชนไมถูก กองชาง
นํ้า คสล.รูปตัวยู ซอยเพชร นํ้าเสียของเทศบาลดีขึ้น พรอมวางทอระบายนํ้า PVC สีฟา มาตรฐาน รบกวนจากมลพิษนํ้า
อํานวย 2. เพ่ือปองกันนํ้าทวมขัง ขนาด ุ 0.15 ม. จํานวน 8.00 จุด จํานวน 1 แหง ไมทวมขัง
(ที่มา: แผนชุมชนหมูที่ 1) ตามแบบเทศบาลกําหนด พรอมรื้อ

ถนนคสล. 74.20 ตร.ม. ตามแบบ
เทศบาลกําหนด
พิกัด: N 15.451015 E 101.685405
N 15.451751  E 101.685058

8 โครงการกอสรางรางระบาย 1. เพ่ือใหระบบระบาย ขนาด 0.40x0.40 ม. ยาว 67.00 ม. 161,000 0 0 0 0 รางระบายที่ได ประชาชนไมถูก กองชาง
นํ้า คสล.รูปตัวยู นํ้าเสียของเทศบาลดีขึ้น ตามแบบเทศบาลกําหนด พรอมวางทอ มาตรฐาน รบกวนจากมลพิษนํ้า
ถนนสุขาภิบาล 12 2. เพ่ือปองกันนํ้าทวมขัง ระบายนํ้า PVC สีฟา ขนาด ุ 0.15 ม. จํานวน 1 แหง ไมทวมขัง
(ที่มา: แผนชุมชนหมูที่ 1) จํานวน 6.00 จุด ตามแบบเทศบาล

กําหนด
พิกัด : N 15.451019 E 101.685403
N 15.451114  E 101.685977

รวม 8 โครงการ 1,123,000 600,000 1,350,000 1,118,000 600,000
"1/4

เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทั้งระบบการคมนาคม การขนสง ที่ไดมาตรฐานและบริการสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือแกไขปญหาการจราจร ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 81.00 ม. 552,000 0 0 0 0 ถนนที่ได มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยบานชางแหลมนอย และปรับปรุงถนนใหมี หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไมนอย มาตรฐาน และราษฎรไดรับความ
(ที่มา: แผนชุมชนหมูที่ 17) มาตรฐาน กวา 219.48 ตร.ม. ไหลทางลงลูกรัง จํานวน 1 สาย สะดวกในการสัญจร

ตามสภาพตามแบบเทศบาลกําหนด การขนสงสินคาและ
พรอมกอสรางวางทอระบายนํ้า คสล. ผลผลิตทางการเกษตร
ขนาด ุ 0.60 ม. จํานวน 72.00 ทอน
พรอมบอพักคสล.ขนาด 1.00x1.00
x1.20 ม. ทุกระยะ 6.00 ม. จํานวน
12.00 บอ รวมความยาวไมนอยกวา
81.00 ม. ตามแบบเทศบาลกําหนด
พรอมถมดินปรับระดับ 162.00 ลบ.ม.
ตามแบบเทศบาลกําหนด
พิกัด : N 15.459168 E 101.685494
N 15.458972  E 101.685992

2 โครงการกอสรางขยายผิว เพ่ือแกไขปญหาการจราจร กอสรางขยายผิวจราจร คสล. 0 0 205,000 0 0 ถนนที่ได มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง
จราจร คสล. ถนน และปรับปรุงถนนใหมี ถนนสุขาภิบาล 2 (หมูที่ 17) ขนาดผิว มาตรฐาน และราษฎรไดรับความ
สุขาภิบาล 2 มาตรฐาน จราจร กวาง 1.50 เมตร ยาว 63.00 จํานวน 1 สาย สะดวกในการสัญจร
(ที่มา: แผนชุมชน หมูที่ 17) เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คสล. "1/5

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทั้งระบบการคมนาคม การขนสง ที่ไดมาตรฐานและบริการสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ไมนอยกวา 94.50 ตารางเมตรไหลทาง การขนสงสินคาและ
ลงลูกรังตามสภาพ ตามแบบมาตรฐาน ผลผลิตทางการเกษตร
งานกอสรางทองถิ่น (ท.1-01) พรอมกอ
สรางวางทอระบายนํ้า คสล.ขนาดเสน
ผาศูนยกลาง 0.60 เมตรจํานวน 54.00
ทอน พรอมบอพัก คสล. ขนาด 1.00x
1.00x 1.20 เมตร ทุกระยะ 6.00 เมตร
จํานวน 8.00 บอรวมความยาวไมนอย
กวา 63.00 เมตร ตามแบบเทศบาล
กําหนด พรอมรื้อรางระบายนํ้า คสล.
ยาว 63.00 เมตร
พิกัด : N 15.460321 E 101.684709
N 15.459613   E 101.684873

3 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือแกไขปญหาการจราจร กอสรางถนน คสล. ซอยบานนางสงัด 0 0 153,800 0 0 ถนนที่ได มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง
ซอยบานนางสงัด แถวเพชร และปรับปรุงถนนใหมี แถวเพชร (หมูที่ 1) ขนาดผิวจราจร มาตรฐาน และราษฎรไดรับความ
(ที่มา: แผนชุมชนหมูที่ 1) มาตรฐาน กวาง 3.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร จํานวน 1 สาย สะดวกในการสัญจร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล. การขนสงสินคาและ
ไมนอยกวา 96.00 ตารางเมตรไหลทาง ผลผลิตทางการเกษตร "1/6

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทั้งระบบการคมนาคม การขนสง ที่ไดมาตรฐานและบริการสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ลงลูกรังตามสภาพตามแบบมาตรฐาน
งานกอสรางทองถิ่น(ท.1-01) พรอม
กอสรางรางระบายนํ้า คสล.รูปตัวยู
ขนาด 0.40x0.40 เมตร ยาว 32.00
เมตร พรอมวางทอระบายนํ้า PVC
สีฟา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.15
 เมตร จํานวน 4 จุด ตามแบบเทศบาล
กําหนด
พิกัด : N 15.449292 E 101.681789
N 15.449573  E 101.681724

4 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือแกไขปญหาการจราจร กอสรางถนน คสล. ซอยบานคุณ 0 0 165,100 0 0 ถนนที่ได มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง
ซอยบานคุณประเสริฐ และปรับปรุงถนนใหมี ประเสริฐ หาญณรงค (หมูที่ 2) ขนาด มาตรฐาน และราษฎรไดรับความ
หาญณรงค มาตรฐาน ผิวจราจร กวาง 1.80 เมตร ยาว 44.00 จํานวน 1 สาย สะดวกในการสัญจร
(ที่มา: แผนชุมชนหมูที่ 2) เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ การขนสงสินคาและ

คสล.ไมนอยกวา 79.00 ตารางเมตร ผลผลิตทางการเกษตร
ไหลทางลงลูกรังตามสภาพ ตามแบบ
มาตรฐานงานกอสรางทองถิ่น (ท.1-01) "1/7

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทั้งระบบการคมนาคม การขนสง ที่ไดมาตรฐานและบริการสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
พรอมกอสรางรางระบายนํ้า คสล.รูป
ตัวยูขนาด 0.40x0.40 เมตร ยาว
44.00 เมตร พรอมวางทอระบายนํ้า
PVC สีฟา ขนาดเสนผาศูนยกลาง
0.15 เมตร จํานวน 4 จุด ตามแบบ
เทศบาลกําหนด พรอมรื้อถนน คสล.
และรางระบายนํ้ายาว 21.00 เมตร
พิกัด : N 15.456532 E 101.685881
N 15.456546 E 101.686221

5 โครงการกอสรางขยายผิว เพ่ือแกไขปญหาการจราจร กอสรางขยายผิวจราจร คสล. ถนน 0 0 134,400 0 0 ถนนที่ได มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง
จราจรคสล. ถนน และปรับปรุงถนนใหมี สุขาภิบาล 11 (ดานทิศเหนือ) มาตรฐาน และราษฎรไดรับความ
สุขาภิบาล 11 มาตรฐาน (หมูที่ 16) ขนาดผิวจราจรกวาง 3.20 จํานวน 1 สาย สะดวกในการสัญจร
(ดานทิศเหนือ) เมตร ยาว 83.00 เมตร หนา 0.15 การขนสงสินคาและ
(ที่มา: แผนชุมชนหมูที่ 16)  เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไมนอยกวา ผลผลิตทางการเกษตร

244.00 ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรัง
ตามสภาพตามแบบมาตรฐานงาน
กอสรางทองถิ่น (ท.1-01)

"1/8

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทั้งระบบการคมนาคม การขนสง ที่ไดมาตรฐานและบริการสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
พิกัด: N 15.453075 E 101.682492
N 15.453121  E 101.681710

6 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือแกไขปญหาการจราจร ขนาดผิวจราจรกวาง 1.80 ม. 140,000 0 0 0 0 ถนนที่ได มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง
ซอยเพชรรุงเรือง 2 และปรับปรุงถนนใหมี ยาว 38.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมี มาตรฐาน และราษฎรไดรับความ
(ที่มา: แผนชุมชนหมูที่ 1) มาตรฐาน พ้ืนที่ คสล.ไมนอยกวาพ้ืนที่ คสล. จํานวน 1 สาย สะดวกในการสัญจร

ไมนอยกวา 68.40 ตร.ม.ไหลทางลง การขนสงสินคาและ
ลูกรังตามสภาพ ตามแบบเทศบาล ผลผลิตทางการเกษตร
กําหนด พรอมกอสรางรางระบายนํ้า
คสล.รูปตัวยูขนาด 0.40x0.40 ม.
ยาว 38.00 ม. พรอมวางทอระบายนํ้า
PVC สีฟา ขนาด ุ 0.15 ม.
จํานวน 4 จุด ตามแบบเทศบาลกําหนด
พิกัด : N 15.451395 E 101.682805
N 15.451387  E 101.683035

7 โครงการกอสรางขยายผิว เพ่ือแกไขปญหาการจราจร กอสรางขยายผิวจราจร คสล. 0 0 1,786,400 0 0 ถนนที่ได มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง
จราจร คสล. ถนนรุงเรืองศรี และปรับปรุงถนนใหมี ถนนรุงเรืองศรี (ดานทิศตะวันออก) มาตรฐาน และราษฎรไดรับความ
(ดานทิศตะวันออก) มาตรฐาน (หมูที่ 1,16,2) ขนาดกวาง 2.00 เมตร จํานวน 1 สาย สะดวกในการสัญจร

"1/9

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทั้งระบบการคมนาคม การขนสง ที่ไดมาตรฐานและบริการสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(ที่มา: แผนชุมชนหมูที่ ยาว 267.00 เมตร หนา 0.15 เมตร การขนสงสินคาและ
1,2,16) หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไมนอยกวา 459.52 ผลผลิตทางการเกษตร

ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังตาม
สภาพตามแบบมาตรฐานงานกอสราง
ทองถิ่น (ท.1-01) พรอมกอสรางวาง
ทอระบายนํ้า คสล. ขนาดเสนผาศูนย
กลาง0.60 เมตร จํานวน 229 ทอน
พรอมกอสรางบอพัก คสล. ขนาด
1.00x1.00x1.20 เมตร ทุกระยะ 6.00
 เมตร จํานวน 38 บอ รวมความยาว
ไมนอยกวา 267.00 เมตร ตามแบบ
เทศบาลกําหนด พรอมรื้อรางระบายนํ้า
คสล.ยาว 34.00 เมตร
พิกัด : N 15.455370 E 101.683649
N 15.454387  E 101.683810

"1/10

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทั้งระบบการคมนาคม การขนสง ที่ไดมาตรฐานและบริการสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทั้งระบบการคมนาคม การขนสง ที่ไดมาตรฐานและบริการสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการกอสรางขยายผิว เพ่ือแกไขปญหาการจราจร ขนาดผิวจราจร กวาง 3.00 เมตร 0 0 0 0 728,000 ถนนที่ได มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

จราจร คสล. พรอมวางทอ และปรับปรุงถนนใหมี ยาว 148.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และราษฎรไดรับความ
ระบายนํ้าถนนสุขาภิบาล 13 มาตรฐาน หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไมนอยกวา 402.84 จํานวน 1 สาย สะดวกในการสัญจร
(ดานทิศเหนือ) (ชวงที่ 2) ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังตาม การขนสงสินคาและ
(ที่มา: แผนชุมชนหมูที่ 1) สภาพตามแบบเทศบาลกําหนด ผลผลิตทางการเกษตร

พรอมกอสรางวางทอระบายนํ้า คสล.
ขนาด ุ 0.60 เมตรจํานวน 133.00
ทอน พรอมบอพัก คสล.ขนาด
1.00x 1.00x 1.00 เมตร ทุกระยะ
6.00 เมตร จํานวน 21.00 บอรวม
ความยาวไมนอยกวา 148.00 เมตร
ตามแบบเทศบาลกําหนดพรอมรื้อ
ถนนคสล. 12.00 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลกําหนด
พิกัด: N 15.449591 E 101.685915
N 15.449208  E 101.684674

"1/11

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทั้งระบบการคมนาคม การขนสง ที่ไดมาตรฐานและบริการสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพ่ือใหมีทางสัญจรใน ปรับปรุงถนน คสล. ถนนสุขาภิบาล 0 0 0 23,000 0 ถนนที่ได มีทางสัญจรในชุมชน กองชาง

ถนนสุขาภิบาล 12 หมูที่ 1 ชุมชนกวางขึ้นและได 12 หมูที่ 1 ขนาดผิวจราจร กวาง มาตรฐาน ที่กวางขึ้นและได
(ที่มา: แผนชุมชนหมูที่ 1) มาตรฐาน 5.00 เมตร  ยาว 8.00 เมตร หนา ความยาว 8 มาตรฐาน

0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไมนอย เมตร
กวา 40 ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรัง
ตามสภาพ ตามแบบเทศบาลกําหนด
พิกัด: N 15.270341 E 101.410497
N 15.270387   E 101.410496

10 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 1. เพ่ือใหมีทางสัญจรใน ปรับปรุงถนน คสล.ซอยนางเรียบ 0 61,000 0 0 0 ถนนที่ได 1. มีทางสัญจรใน กองชาง
ซอยนางเรียบ หมูที่ 21 ชุมชนกวางขึ้นและได หมูที่ 21 ขนาดผิวจราจร กวาง 1.40 มาตรฐาน ชุมชนที่กวางขึ้น
(ที่มา: แผนชุมชนหมูที่ 21) มาตรฐาน เมตร ยาว 12.00 เมตร หนา 0.15 ความยาว 12 และไดมาตรฐาน

2. เพ่ือใหมีการระบายนํ้า เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไมนอยกวา เมตร 2. การระบายนํ้าใน
ในชุมชนมีความรวดเร็ว 16.80 ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรัง ชุมชนมีความรวด

ตามสภาพตามแบบเทศบาลกําหนด เร็วขึ้น
พรอมรางระบายนํ้า คสล.รูปตัวยู
ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร ยาว 12.00

เมตร พรอมวางทอระบายนํ้า PVC สีฟา "1/12

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทั้งระบบการคมนาคม การขนสง ที่ไดมาตรฐานและบริการสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ขนาด 0.15 เมตร จํานวน 2 จุด
ตามแบบเทศบาลกําหนด
พิกัด: N 15.262922 E 101.411061
N 15.262968   E 101.411056

11 โครงการปรับปรุงขยายผิว 1. เพ่ือใหมีทางสัญจรใน ปรับปรุงขยายผิวจราจร คสล. 0 72,000 0 0 0 ถนนที่ได 1. มีทางสัญจรใน กองชาง
จราจร คสล. ถนน ชุมชนกวางขึ้นและได ถนนสุขาภิบาล 5 หมูที่ 2 ขนาดผิว มาตรฐาน ชุมชนที่กวางขึ้น
สุขาภิบาล 5 หมูที่ 2 มาตรฐาน จราจรกวาง 2 .10 เมตร ยาว 64.00 ความยาว 64 และไดมาตรฐาน
(ที่มา: แผนชุมชนหมูที่ 2) 2. เพ่ือใหมีการระบายนํ้า เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ เมตร 2. การระบายนํ้าใน

ในชุมชนมีความรวดเร็ว คสล.ไมนอยกวา 121.00 ตารางเมตร ชุมชนมีความรวด
ไหลทางลงลูกรังตามสภาพ พรอมรื้อ เร็วขึ้น
ปรับระดับปากบอพัก คสล. ตามแบบ
เทศบาลกําหนด
พิกัด: N 15.271851 E 101.411283
N 15.272064   E 101.411272

"1/13

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทั้งระบบการคมนาคม การขนสง ที่ไดมาตรฐานและบริการสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 1. เพ่ือใหมีทางสัญจรใน ปรับปรุงถนน คสล. (คุมหนองใหญ) 0 0 0 295,000 0 ถนนที่ได 1. มีทางสัญจรใน กองชาง

(คุมหนองใหญ) หมูที่ 1 ชุมชนกวางขึ้นและได หมูที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 1.80 มาตรฐาน ชุมชนที่กวางขึ้น
(ที่มา: แผนชุมชนหมูที่ 1) มาตรฐาน ยาว 86.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ ความยาว 86 และไดมาตรฐาน

2. เพ่ือใหมีการระบายนํ้า มีพ้ืนที่คสล.ไมนอยกวา 154.8 ตาราง เมตร 2. การระบายนํ้าใน
ในชุมชนมีความรวดเร็ว เมตร ไหลทางลงลูกรังตามสภาพ ชุมชนมีความรวด

ตามแบบเทศบาลกําหนด พรอม เร็วขึ้น
รางระบายนํ้า คสล. รูปตัวยู ขนาด
0.40 x 0.40 เมตร ยาว 86.00 เมตร
พรอมวางทอระบายนํ้า PVC สีฟา
ขนาด 0.15 เมตร จํานวน 10 จุด
ตามแบบเทศบาลกําหนด พรอมยก
ระดับปรับถามดินไมนอยกวา 107.50
ลบ.ม. ตามแบบเทศบาลกําหนด

พิกัด : N 15.265781 E 101.410870
N 15.265514   E 101.410922

"1/14

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทั้งระบบการคมนาคม การขนสง ที่ไดมาตรฐานและบริการสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ



13 โครงการปรับปรุงขยายผิว 1. เพ่ือใหมีทางสัญจรใน ปรับปรุงขยายผิวจราจร คสล. พรอม 0 0 0 604,000 0 ถนนที่ได 1. มีทางสัญจรใน กองชาง
จราจร คสล. พรอมวางทอ ชุมชนกวางขึ้นและได วางทอระบายนํ้า ถนนสุขาภิบาล 5 มาตรฐาน ชุมชนที่กวางขึ้น
ระบายนํ้าถนนสุขาภิบาล 5 มาตรฐาน (ดานทิศตะวันออก) ขนาดผิวจราจร ความยาว 167 และไดมาตรฐาน
ดานทิศตะวันออก หมูที่ 17 2. เพ่ือใหมีการระบายนํ้า กวาง 1.50 เมตร ยาว 167.00 เมตร เมตร 2. การระบายนํ้าใน
(ลานมันนายเกื้อกูล) ในชุมชนมีความรวดเร็ว หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล. ชุมชนมีความรวด

(ที่มา: แผนชุมชนหมูที่ 17) ไมนอยกวา 205.00 ตารางเมตร เร็วขึ้น
ไหลทางลงลูกรังตามสภาพ ตามแบบ
เทศบาลกําหนด พรอมวางทอ
ระบายนํ้า คสล. ขนาด 0.60 เมตร
จํานวน 144 ทอน พรอมบอพัก คสล.
ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.20 เมตร
ทุกระยะ 6.00 เมตร จํานวน 23 บอ

รวมความยาวไมนอยกวา 167.00

ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลกําหนด

พิกัด : N 15.462060 E 101.686399
N 15.460550  E 101.686506

"1/15

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 โครงการกอสรางขยายผิว เพ่ือแกไขปญหาการจราจร ขนาดกวาง 2.00 ม.ยาว 170.00 ม. 0 0 0 777,000 0 ถนนที่ได มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทั้งระบบการคมนาคม การขนสง ที่ไดมาตรฐานและบริการสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ



จราจรพรอมกอสรางวาง และปรับปรุงถนนใหมี หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไมนอย มาตรฐาน การคมนาคมขนสงมี
ทอระบายนํ้าซอยสุขา มาตรฐาน กวา 291.00 ตร.ม.ไหลทางลงลูกรัง จํานวน 1 สาย ความสะดวกและ
ภิบาล 12 (ดานทิศเหนือ) ตามสภาพ ตามแบบเทศบาลกําหนด รวดเร็วขึ้น
(ที่มา: แผนชุมชนหมูที่ 1) พรอมวางทอระบายนํ้า ุ 0.60 ม.

จํานวน 146 ทอน พรอมบอพัก
คสล. ขนาด 1.00x1.00x1.20 ม.
ทุกระยะ 6.00 ม. จํานวน 24 บอ
รวมความยาวไมนอยกวา 170.00 ม.
ตามแบบเทศบาลกําหนด
พิกัด : N 15.450920 E 101.684587
N 15.451173  E 101.686203

15 โครงการกอสรางขยายผิว เพ่ือแกไขปญหาการจราจร ขนาดผิวจราจร กวาง 1.20 ม. 0 0 0 1,020,000 0 ถนนที่ได มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง
จราจรถนนสุขาภิบาล 11 และปรับปรุงถนนใหมี ยาว 323.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มาตรฐาน การคมนาคมขนสงมี
(ดานทิศใตถึงโรงสีนาย มาตรฐาน มีพ้ืนที่ไม นอยกวา 295.48 ตร.ม. จํานวน 1 สาย ความสะดวกและ
กวงเอ่ียม) ไหลทางลงลูกรังตามสภาพ ตามแบบ รวดเร็วขึ้น
(ที่มา: แผนชุมชนหมูที่ 1) เทศบาลกําหนด พรอมกอสรางวางทอ

"1/16

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ระบายนํ้าคสล.ขนาด ุ 0.60 ม.

เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทั้งระบบการคมนาคม การขนสง ที่ไดมาตรฐานและบริการสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ



จํานวน 276 ทอน พรอมบอพัก
คสล. ขนาด 1.00x1.00x1.20 ม.
ทุกระยะ 6.00 ม. จํานวน 47 บอ
รวมความยาวไมนอยกวา 323.00 ม.
ตามแบบเทศบาลกําหนด
พิกัด : N 15.453032 E 101.682478
N 15.452850  E 101.679510

16 โครงการกอสรางถนน เพ่ือแกไขปญหาการจราจร ขนาดผิวจราจร กวาง 3.00 ม. ยาว 0 0 590,000 0 0 ถนนที่ได มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง
คสล. หลังบานนายนอย และปรับปรุงถนนใหมี 141.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนที่ มาตรฐาน การคมนาคมขนสงมี
(ทางเขาบานนายเพ่ิม มาตรฐาน คสล.ไมนอยกวา 383.00 ตร.ม. จํานวน 1 สาย ความสะดวกและ
อินพล) ไหลทางลงลูกรังตามสภาพ ตามแบบ รวดเร็วขึ้น
(ที่มา: แผนชุมชนหมูที่ 17) เทศบาลกําหนด พรอมกอสรางวางทอ

ระบายนํ้า ุ 0.60 ม. จํานวน 121.00
ทอน พรอมบอพัก คสล.
ขนาด 1.00x1.00x1.20 ม. ทุกระยะ
 6.00 ม. จํานวน 20 บอ รวมความ

"1/17

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ยาวไมนอยกวา 141.00 ม. ตามแบบ

เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทั้งระบบการคมนาคม การขนสง ที่ไดมาตรฐานและบริการสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ



เทศบาลกําหนด
พิกัด : N 15.458951 E 101.682862
N 15.460274  E 101.682712

17 โครงการกอสรางถนน เพ่ือแกไขปญหาการจราจร ยกลองพูนดินถนนจากหนองกระตาย 0 0 0 0 1,147,200 ถนนที่ได มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง
คสล.พรอมวางทอระบาย และปรับปรุงถนนใหมี ถึงวัดดอนยางขนาดผิวจราจร มาตรฐาน การคมนาคมขนสงมี
นํ้าคสล.(จากหนองกะ มาตรฐาน กวาง 7.00 ม. ยาว 420.00 ม.สูง จํานวน 1 สาย ความสะดวกและ
ตายถึงถนนสุขาภิบาล 13) 1.00 ม. ปริมาณดิน 2,940 ลบ.ม. รวดเร็วขึ้น
(ที่มา: แผนชุมชนหมูที่ 1) ตามแบบเทศบาลกําหนด พรอมกอ

สรางถนนคสล.ขนาดผิวจราจร กวาง
5.00 ม.ยาว 420.00 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไมนอยกวา 2,100
ตร.ม. และวางทอระบายนํ้าคสล.
ขนาด ุ 0.60 ม. จํานวน 3 จุดๆ ละ
9 ทอน รวม 18 ทอน ตามแบบ
เทศบาลกําหนด
พิกัด : N 15.453059 E 101.681603
N 15.449273   E 101.681724 "1/18

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
18 โครงการกอสรางฝาราง เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต ขนาดฝา 0.30x1.40 ม. หนา 0.10 ม. 650,000 0 0 0 0 รางระบายที่ได ประชาชนมีความ กองชาง

เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทั้งระบบการคมนาคม การขนสง ที่ไดมาตรฐานและบริการสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ



ระบายนํ้าคสล. รูปตัวยู และทรัพยสินของ รางระบายนํ้ายาว 297.00 ม. จํานวน มาตรฐาน ปลอดภัยในชีวิตและ
(ที่มา: แผนชุมชนหมูที่ 17) ประชาชน ฝา ตามแบบเทศบาลกําหนด จํานวน 1 แหง ทรัพยสิน

พิกัด: N 15.273595 E 101.410152
N 15.273708   E 101.411130

19 โครงการกอสรางลาน เพ่ือปรับปรุงสวนสุขภาพ ขนาดกวาง 10.00 ม. ยาว 38.00 ม. 0 0 0 0 300,000 ถนนคสล.ในสวน สวนสุขภาพและสวน กองชาง
เอนกประสงคคสล.ภายใน และสวนสาธารณะของ หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คสล. สุขภาพและสวน สาธารณะของ
สวนสุขภาพและสวน เทศบาลใหไดมาตรฐาน ไมนอยกวา 380.00 ตร.ม. ตามแบบ สาธารณะหมู21 เทศบาลไดรับการ
สาธารณะเทศบาล หมู21 และเหมาะสมกับการให เทศบาลกําหนด จํานวน 1 สาย ดูแล และใหบริการ
(ที่มา: แผนชุมชนหมูที่ 21) บริการแกประชาชน พิกัด : N 15.442676 E 101.687392 ประชาชนไดอยางมี

N 15.442349  E 101.687427 ประสิทธิภาพ
20 โครงการกอสราง คสล. เพ่ือแกไขปญหาการจราจร กอสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจร 0 0 0 1,335,000 0 ถนนที่ได มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

จากสระใหมไปถึงอีสาน และปรับปรุงถนนใหมี กวาง 2.80 เมตร ยาว 900 เมตร มาตรฐาน การคมนาคมขนสงมี
เขียว มาตรฐาน หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล. จํานวน 1 สาย ความสะดวกและ
(ที่มา: แผนชุมชนหมู 17)  ไมนอยกวา 2,520 ตารางเมตร รวดเร็วขึ้น

ไหลทางลงลูกรังตามสภาพ ตามแบบ
เทศบาลกําหนด

"1/19

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
พิกัด : N 15.460735 E 101.680670

เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทั้งระบบการคมนาคม การขนสง ที่ไดมาตรฐานและบริการสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ



N N 15.460198  E 101.673566
21 โครงการกอสรางพนัง เพ่ือปองกัน,ลดปญหา กอสรางกําแพงกั้นดินคลองคําปง 0 0 0 10,469,000 0 พนังกั้นดิน ลดปญหาการพัง กองชาง

กั้นดินคลองคําปง การพังทะลายของฝง ฝงทิศเหนือ ความยาว 236.00 ม. คลองคําปง ทะลายของดินริมฝง

(ขางสวนสุขภาพ) คลองคําปง ตามแบบเทศบาลกําหนด ยาว 236 เมตร คลองคําปง
(ที่มา: แผนชุมชนหมู 21) พิกัด : N 15.442411 E 101.686766

N 15.441645   E 101.685104
22 โครงการกอสรางถนน เพ่ือแกไขปญหาการจราจร ขนาดความกวางเฉลี่ย 5.00 ม. 0 0 0 0 2,846,400 ถนนที่ได มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

แอสฟลตคอนกรีตผสม และปรับปรุงถนนใหมี ความยาวของถนนมีทอ/รางระบายนํ้า มาตรฐาน การคมนาคมขนสงมี
ยางพารา (PARA-ASPHALT มาตรฐาน 1,186.00 ม.ตามแบบเทศบาลกําหนด จํานวน 1 สาย ความสะดวกและ
CONCRETE) พิกัด : N 15.2703 E 101.4109 รวดเร็วขึ้น
ถนนสุขาภิบาล 2 N 15.2641  E 101.4104

23 โครงการกอสรางถนน เพ่ือแกไขปญหาการจราจร ขนาดความกวางเฉลี่ย 5.00 ม. 0 0 0 0 1,946,400 ถนนที่ได มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง
แอสฟลตคอนกรีตผสม และปรับปรุงถนนใหมี ความยาวของถนนมีทอ/รางระบายนํ้า มาตรฐาน การคมนาคมขนสงมี
ยางพารา (PARA-ASPHALT มาตรฐาน 811.00 ม.ตามแบบเทศบาลกําหนด จํานวน 1 สาย ความสะดวกและ
CONCRETE) พิกัด : N 15.2657 E 101.4057 รวดเร็วขึ้น
ถนนสุขาภิบาล 3 N 15.2723  E 101.4057 "1/20

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
24 โครงการกอสรางถนน เพ่ือแกไขปญหาการจราจร ขนาดความกวางเฉลี่ย 5.00 ม. 0 0 0 0 866,400 ถนนที่ได มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

แอสฟลตคอนกรีตผสม และปรับปรุงถนนใหมี ความยาวของถนนมีทอ/รางระบายนํ้า มาตรฐาน การคมนาคมขนสงมี

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทั้งระบบการคมนาคม การขนสง ที่ไดมาตรฐานและบริการสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ



ยางพารา (PARA-ASPHALT มาตรฐาน 361.00 ม.ตามแบบเทศบาลกําหนด จํานวน 1 สาย ความสะดวกและ
CONCRETE) พิกัด : N 15.2710 E 101.4053 รวดเร็วขึ้น
ถนนสุขาภิบาล 4 N 15.2722  E 101.4054

25 โครงการกอสรางถนน เพ่ือแกไขปญหาการจราจร ขนาดความกวางเฉลี่ย 5.00 ม. 0 0 0 0 1,838,400 ถนนที่ได มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง
แอสฟลตคอนกรีตผสม และปรับปรุงถนนใหมี ความยาวของถนนมีทอ/รางระบายนํ้า มาตรฐาน การคมนาคมขนสงมี
ยางพารา (PARA-ASPHALT มาตรฐาน 766.00 ม.ตามแบบเทศบาลกําหนด จํานวน 1 สาย ความสะดวกและ
CONCRETE) พิกัด : N 15.2718 E 101.4113 รวดเร็วขึ้น
ถนนสุขาภิบาล 5 N 15.2743  E 101.4113

26 โครงการกอสรางถนน เพ่ือแกไขปญหาการจราจร ขนาดความกวางเฉลี่ย 5.00 ม. 0 0 0 0 1,058,400 ถนนที่ได มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง
แอสฟลตคอนกรีตผสม และปรับปรุงถนนใหมี ความยาวของถนนมีทอ/รางระบายนํ้า มาตรฐาน การคมนาคมขนสงมี
ยางพารา (PARA-ASPHALT มาตรฐาน 411.00 ม.ตามแบบเทศบาลกําหนด จํานวน 1 สาย ความสะดวกและ
CONCRETE) พิกัด : N 15.2741 E 101.4100 รวดเร็วขึ้น
ถนนสุขาภิบาล 6 N 15.2747  E 101.4113

"1/21

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
27 โครงการกอสรางถนน เพ่ือแกไขปญหาการจราจร ขนาดความกวางเฉลี่ย 5.00 ม. 0 0 0 0 597,600 ถนนที่ได มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

แอสฟลตคอนกรีตผสม และปรับปรุงถนนใหมี ความยาวของถนนมีทอ/รางระบายนํ้า มาตรฐาน การคมนาคมขนสงมี
ยางพารา (PARA-ASPHALT มาตรฐาน 249.00 ม.ตามแบบเทศบาลกําหนด จํานวน 1 สาย ความสะดวกและ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทั้งระบบการคมนาคม การขนสง ที่ไดมาตรฐานและบริการสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ



CONCRETE) พิกัด : N 15.2737 E 101.4100 รวดเร็วขึ้น
ถนนสุขาภิบาล 7 N 15.2737  E 101.4111

28 โครงการกอสรางถนน เพ่ือแกไขปญหาการจราจร ขนาดความกวางเฉลี่ย 5.00 ม. 0 0 0 871,200 0 ถนนที่ได มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง
แอสฟลตคอนกรีตผสม และปรับปรุงถนนใหมี ความยาวของถนนมีทอ/รางระบายนํ้า มาตรฐาน การคมนาคมขนสงมี
ยางพารา (PARA-ASPHALT มาตรฐาน 363.00 ม.ตามแบบเทศบาลกําหนด จํานวน 1 สาย ความสะดวกและ
CONCRETE) พิกัด : N 15.2726 E 101.4100 รวดเร็วขึ้น
ถนนสุขาภิบาล 8 N 15.2727  E 101.4111

29 โครงการกอสรางถนน เพ่ือแกไขปญหาการจราจร ขนาดความกวางเฉลี่ย 5.00 ม. 0 0 0 696,960 0 ถนนที่ได มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง
แอสฟลตคอนกรีตผสม และปรับปรุงถนนใหมี ความยาวของถนนมีทอ/รางระบายนํ้า มาตรฐาน การคมนาคมขนสงมี
ยางพารา (PARA-ASPHALT มาตรฐาน 363.00 ม.ตามแบบเทศบาลกําหนด จํานวน 1 สาย ความสะดวกและ
CONCRETE) พิกัด : N 15.2723 E 101.4100 รวดเร็วขึ้น
ถนนสุขาภิบาล 9 N 15.2721  E 101.4047

"1/22

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
30 โครงการกอสรางถนน เพ่ือแกไขปญหาการจราจร ขนาดความกวางเฉลี่ย 5.00 ม. 0 0 0 0 1,634,400 ถนนที่ได มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

แอสฟลตคอนกรีตผสม และปรับปรุงถนนใหมี ความยาวของถนนมีทอ/รางระบายนํ้า มาตรฐาน การคมนาคมขนสงมี
ยางพารา (PARA-ASPHALT มาตรฐาน 681.00 ม.ตามแบบเทศบาลกําหนด จํานวน 1 สาย ความสะดวกและ
CONCRETE) พิกัด : N 15.2721 E 101.4113 รวดเร็วขึ้น

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทั้งระบบการคมนาคม การขนสง ที่ไดมาตรฐานและบริการสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ



ถนนสุขาภิบาล 10 N 15.2717  E 101.4049
31 โครงการกอสรางถนน เพ่ือแกไขปญหาการจราจร ขนาดความกวางเฉลี่ย 5.00 ม. 0 0 0 0 2,570,400 ถนนที่ได มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

แอสฟลตคอนกรีตผสม และปรับปรุงถนนใหมี ความยาวของถนนมีทอ/รางระบายนํ้า มาตรฐาน การคมนาคมขนสงมี
ยางพารา (PARA-ASPHALT มาตรฐาน 1,071.00 ม.ตามแบบเทศบาลกําหนด จํานวน 1 สาย ความสะดวกและ
CONCRETE) พิกัด : N 15.2713 E 101.4117 รวดเร็วขึ้น
ถนนสุขาภิบาล 11 N 15.2709  E 101.4044

32 โครงการกอสรางถนน เพ่ือแกไขปญหาการจราจร ขนาดความกวางเฉลี่ย 5.00 ม. 0 0 0 0 3,038,400 ถนนที่ได มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง
แอสฟลตคอนกรีตผสม และปรับปรุงถนนใหมี ความยาวของถนนมีทอ/รางระบายนํ้า มาตรฐาน การคมนาคมขนสงมี
ยางพารา (PARA-ASPHALT มาตรฐาน 1,266.00 ม.ตามแบบเทศบาลกําหนด จํานวน 1 สาย ความสะดวกและ
CONCRETE) พิกัด : N 15.2656 E 101.4113 รวดเร็วขึ้น
ถนนสุขาภิบาล 12 N 15.2701  E 101.4057

"1/23

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทั้งระบบการคมนาคม การขนสง ที่ไดมาตรฐานและบริการสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
33 โครงการกอสรางถนน เพ่ือแกไขปญหาการจราจร ขนาดความกวางเฉลี่ย 5.00 ม. 0 0 0 0 1,699,200 ถนนที่ได มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

แอสฟลตคอนกรีตผสม และปรับปรุงถนนใหมี ความยาวของถนนมีทอ/รางระบายนํ้า มาตรฐาน การคมนาคมขนสงมี
ยางพารา (PARA-ASPHALT มาตรฐาน 708.00 ม.ตามแบบเทศบาลกําหนด จํานวน 1 สาย ความสะดวกและ
CONCRETE) พิกัด : N 15.2658 E 101.4108 รวดเร็วขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน



ถนนสุขาภิบาล 13 N 15.2657  E 101.4049
34 โครงการกอสรางถนน เพ่ือแกไขปญหาการจราจร ขนาดความกวางเฉลี่ย 5.00 ม. 0 0 0 0 1,038,720 ถนนที่ได มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

แอสฟลตคอนกรีตผสม และปรับปรุงถนนใหมี ความยาวของถนนมีทอ/รางระบายนํ้า มาตรฐาน การคมนาคมขนสงมี
ยางพารา (PARA-ASPHALT มาตรฐาน 541.00 ม.ตามแบบเทศบาลกําหนด จํานวน 1 สาย ความสะดวกและ
CONCRETE) พิกัด : N 15.2627 E 101.4117 รวดเร็วขึ้น
ถนนสุขาภิบาล 14 N 15.2615  E 101.4115

35 โครงการกอสรางถนน เพ่ือแกไขปญหาการจราจร ขนาดความกวางเฉลี่ย 5.00 ม. 0 0 0 482,400 0 ถนนที่ได มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง
แอสฟลตคอนกรีตผสม และปรับปรุงถนนใหมี ความยาวของถนนมีทอ/รางระบายนํ้า มาตรฐาน การคมนาคมขนสงมี
ยางพารา (PARA-ASPHALT มาตรฐาน 201.00 ม.ตามแบบเทศบาลกําหนด จํานวน 1 สาย ความสะดวกและ
CONCRETE) พิกัด : N 15.2622 E 101.4120 รวดเร็วขึ้น
ถนนสุขาภิบาล 15 N 15.2617  E 101.4119

36 โครงการกอสรางถนน เพ่ือแกไขปญหาการจราจร ขนาดความกวางเฉลี่ย 5.00 ม. 0 0 0 0 792,000 ถนนที่ได มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง
แอสฟลตคอนกรีตผสม และปรับปรุงถนนใหมี ความยาวของถนนมีทอ/รางระบายนํ้า มาตรฐาน การคมนาคมขนสงมี
ยางพารา (PARA-ASPHALT มาตรฐาน 330.00 ม.ตามแบบเทศบาลกําหนด จํานวน 1 สาย ความสะดวกและ "1/24

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 แสวงหาพันธมิตรในการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคสาธารณูปการและการสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
CONCRETE) พิกัด : N 15.2634 E 101.4117 รวดเร็วขึ้น
ถนนสุขาภิบาล 16 N 15.2634  E 101.4104

37 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพ่ือแกไขปญหาการจราจร ปรับปรุงถนน คสล.ซอยบานหมอหนู 0 0 308,900 0 0 ถนนที่ได มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง
ซอยบานหมอหนู (หมูที่ 1) และปรับปรุงถนนใหมี (หมูที่ 1) โดยการวางทอระบายนํ้า มาตรฐาน การคมนาคมขนสงมี

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

แผนงาน การพาณิชย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



มาตรฐาน คสล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 ม. จํานวน 1 สาย ความสะดวกและ
ทุกระยะ 6 ม. จํานวน 84 ทอน รวดเร็วขึ้น
พรอมบอพักคสล. ขนาด 1.00x1.00
x 0.60 ม.จํานวน 5 บอ และบอพัก
คสล.ขนาด1.00x1.00x0.80 ม.
จํานวน 9 บอรวมความยาวไมนอยกวา
98 ม. ตามแบบเทศบาลกําหนด
พรอมรื้อถนน คสล. 73.00 ตร.ม.
และวางทอ PVC เสนผาศูนยกลาง
 0.15 ม. จํานวน 8 จุด
พิกัด : N 15.2634 E 101.4117
N 15.2634  E 101.4104

รวม 37 โครงการ 1,342,000 133,000 3,343,600 16,573,560 22,101,920
"1/25

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 แสวงหาพันธมิตรในการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคสาธารณูปการและการสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอสรางปรับปรุง เพ่ือกอสรางตลาดคําปง 1. ปรับปรุงพ้ืนที่รอบตลาดสดชั่วคราว 0 1,250,000 0 0 0 ตลาดสดที่ถูก 1. ประชาชนมีความ กองสาธารณสุข

สถานที่และอาคารตลาดสด ใหมีลักษณะที่ถูกตองตาม ตามหลักสุขา ปลอดภัยในการปน และสิ่งแวดลอม
คําปง (ชั่วคราว) หมูที่ 21 หลักสุขาภิบาล 2. ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและอนามัย 0 0 200,000 0 0 ภิบาล จํานวน เปอนของอาหารใน
(ที่มา:แผนชุมชนหมู 21 สิ่งแวดลอมบริเวณตลาดสดชั่วคราว 1 แหง ตลาดสด

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

แผนงาน การพาณิชย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน



และแผนปฏิบัติการ LA 21) 3. ปรับปรุงระบบไฟฟา/ประปา 0 0 100,000 0 0 2. เทศบาลฯมีตลาด
บริเวณตลาดสดชั่วคราว สดที่ไดมาตรฐาน
4. ปรับปรุงโครงหลังคาตลาดสด 0 960,000 0 0 0 ถูกตองตามหลัก
ชั่วคราว พรอมเทพ้ืน คสล.ภายใน สุขาภิบาล
อาคารตลาด
5. ปรับปรุงบอพักนํ้าบริเวณตลาดสด 0 200,000 0 0 0
ชั่วคราว

2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู 1. เพ่ือสงเสริมการพัฒนา พัฒนาศักยภาพผูประกอบการรานคา 100,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูประกอบการมี 1. ลดความเสี่ยงใน กองสาธารณสุข
ประกอบการสูมาตรฐาน ศักยภาพผูประกอบการ จํานวนไมนอยกวา 20 ราย ในพ้ืนที่ ผูประกอบการ การบริโภคอาหารของ และสิ่งแวดลอม
ตลาดสดนาซื้อ รานคา ผูสัมผัสอาหาร เขตบานเพชร ไมนอยกวารอย ประชาชน

ใหไดมาตรฐานตลาดสด ละ 80 2. ประชาชนผูบริโภค
นาซื้อและลดความเสี่ยง ไดบริโภคอาหารที่

"1/26

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 แสวงหาพันธมิตรในการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคสาธารณูปการและการสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ในการบริโภคอาหารของ ปลอดภัยและมี
ประชาชน มีพฤติกรรมการ
2. สงเสริมและสนับสนุน บริโภคที่ถูกตอง
ใหประชาชนผูบริโภค
ไดบริโภคอาหารที่ปลอด

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

แผนงาน การพาณิชย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน



ภัยและมีพฤติกรรมการ
บริโภคที่ถูกตอง

รวม 2 โครงการ 100,000 2,420,000 310,000 10,000 10,000

"1/27



แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทั้งระบบการคมนาคม การขนสง ที่ไดมาตรฐานและบริการสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม



แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทั้งระบบการคมนาคม การขนสง ที่ไดมาตรฐานและบริการสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม



แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทั้งระบบการคมนาคม การขนสง ที่ไดมาตรฐานและบริการสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม



แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทั้งระบบการคมนาคม การขนสง ที่ไดมาตรฐานและบริการสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม



แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทั้งระบบการคมนาคม การขนสง ที่ไดมาตรฐานและบริการสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม



แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทั้งระบบการคมนาคม การขนสง ที่ไดมาตรฐานและบริการสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม



แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทั้งระบบการคมนาคม การขนสง ที่ไดมาตรฐานและบริการสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม



แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทั้งระบบการคมนาคม การขนสง ที่ไดมาตรฐานและบริการสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม



แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทั้งระบบการคมนาคม การขนสง ที่ไดมาตรฐานและบริการสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม



แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทั้งระบบการคมนาคม การขนสง ที่ไดมาตรฐานและบริการสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทั้งระบบการคมนาคม การขนสง ที่ไดมาตรฐานและบริการสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม



แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทั้งระบบการคมนาคม การขนสง ที่ไดมาตรฐานและบริการสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม



แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทั้งระบบการคมนาคม การขนสง ที่ไดมาตรฐานและบริการสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม



แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทั้งระบบการคมนาคม การขนสง ที่ไดมาตรฐานและบริการสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม



แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทั้งระบบการคมนาคม การขนสง ที่ไดมาตรฐานและบริการสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม



แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทั้งระบบการคมนาคม การขนสง ที่ไดมาตรฐานและบริการสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม



แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทั้งระบบการคมนาคม การขนสง ที่ไดมาตรฐานและบริการสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม



แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทั้งระบบการคมนาคม การขนสง ที่ไดมาตรฐานและบริการสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม



แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทั้งระบบการคมนาคม การขนสง ที่ไดมาตรฐานและบริการสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม



แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทั้งระบบการคมนาคม การขนสง ที่ไดมาตรฐานและบริการสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม



แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทั้งระบบการคมนาคม การขนสง ที่ไดมาตรฐานและบริการสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม



แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทั้งระบบการคมนาคม การขนสง ที่ไดมาตรฐานและบริการสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม



แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทั้งระบบการคมนาคม การขนสง ที่ไดมาตรฐานและบริการสาธารณะใหทั่วถึงและเปนธรรม



แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 ปรับปรุงคุณภาพของสิ่งแวดลอม นํ้าเสีย ขยะ และมลพิษตางๆ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพัฒนาระบบการ เพ่ือลดปริมาณขยะและสิ่ง 1. จัดหาถังขยะแบบธรรมดา 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปริมาณขยะและสิ่ง ปริมาณขยะและสิ่ง 1. กองสาธารณสุข

กําจัดขยะ และสิ่งปฏิกูล ปฏิกูลในเขตเทศบาลตําบล ปฏิกูลลดลง 30 % ปฏิกูลในเขตเทศบาล และสิ่งแวดลอม
เทศบาลตําบลบานเพชร ตําบลบานเพชร 2. จัดหาถังขยะแบบมีลอเลื่อน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ตําบลบานเพชรลดลง 2. กองชาง
(ที่มา:แผนชุมชน หมูที่ 1,2,
16,17,21 และแผนปฏิบัติการ 3. จางที่ปรึกษาโครงการพัฒนา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
LA 21) ระบบกําจัดขยะของเทศบาล

4. ปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะ 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000
เทศบาลตําบลบานเพชร
5. ดําเนินการปลูกไมยืนตน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
บริเวณคันดินรอบบอกําจัดขยะ
ของเทศบาล

2 โครงการสงเสริมการมีสวนรวม 1. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวม 1. การจัดฝกอบรมใหความรู 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูเขาอบรมสวนรวม 1. ชุมชนมีสวนรวมใน กองสาธารณสุข
ของชุมชนในการคัดแยกขยะ ของชุมชนในการคัดแยกขยะ สงเสริมการคัดแยกขยะใน ของชุมชนในการ การคัดแยกขยะใน และสิ่งแวดลอม
ในระดับครัวเรือน ในระดับครัวเรือน ระดับครัวเรือน คัดแยกขยะในระดับ ระดับครัวเรือน

2. เพ่ือสงเสริมความรู 2. ออกปฏิบัติการสงเสริมการ ครัวเรือนไมนอย 2. ประชาชนมีความรู

"2/1
                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)

ยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน



แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 ปรับปรุงคุณภาพของสิ่งแวดลอม นํ้าเสีย ขยะ และมลพิษตางๆ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ความเขาใจเกี่ยวกับการ คัดแยกขยะในระดับครัวเรือน กวารอยละ 70 ความเขาใจเกี่ยวกับ
คัดแยกขยะในระดับ ในทุกหมูบาน การคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน 3. สรางจุดสาธิตการคัดแยก ระดับครัวเรือน
3. เพ่ือลดปริมาณขยะใน ขยะในระดับครัวเรือนในทุก 3. ปริมาณขยะในเขต

เขตเทศบาลตําบลบานเพชร หมูบาน เทศบาลตําบลบาน
เพชร ลดลง

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูนํา จัดกิจกรรมสงเสริมการมี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปริมาณขยะและสิ่ง ปริมาณขยะและสิ่ง กองสาธารณสุข
ผูนําชุมชนดานการจัดการ ชุมชนดานการจัดการขยะ สวนรวมของชุมชนในการ ปฏิกูลลดลง 30 % ปฏิกูลในเขตเทศบาล และสิ่งแวดลอม
ขยะและศึกษาดูงานเพ่ือแลก และเรียนรูนวัตกรรมดาน คัดแยกขยะฯ ในเขตเทศบาล ตําบลบานเพชรลดลง
เปลี่ยนเรียนรูนวัตกรรมดาน การจัดการขยะในชุมชน ตําบลบานเพชร
การจัดการขยะในชุมชน

4 โครงการกอสรางอาคาร เพ่ือแกไขปญหาการบริหาร กอสรางโรงพักขยะ ตามแบบ 0 0 0 0 2,000,000 โรงพักขยะ ขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ได กองสาธารณสุข
พักขยะ ตามแบบเทศบาล จัดการขยะอยางยั่งยืน เทศบาลกําหนด จํานวน 1 หลัง รับการบริหารจัดการ และสิ่งแวดลอม
กําหนด จํานวน 1 หลัง อยางมีประสิทธิภาพ

ถูกสุขลักษณะ

"2/2
                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน



แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 ปรับปรุงคุณภาพของสิ่งแวดลอม นํ้าเสีย ขยะ และมลพิษตางๆ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการแกไขปญหานํ้าทวม เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวมขัง จางเหมาลอกรางระบายนํ้า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ลอกรางระบายนํ้า ลดปญหานํ้าทวมใน กองสาธารณสุข

ในเขตเทศบาล ภายในเขตเทศบาลตําบล ทอระบายนํ้าพรอมบอพักนํ้าใน ทอระบายนํ้าพรอม เขตเทศบาล และสิ่งแวดลอม
(ที่มา:แผนชุมชนหมูที่ 1,2, บานเพชร เขตเทศบาลตําบลบานเพชร บอพักนํ้า จํานวน

16,17และ หมูที่ 21) 2 ครั้งตอป
6 โครงการติดตั้งเครื่องสูบนํ้า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ ติดตั้งเครื่องสูบนํ้าดวยระบบ 0 0 0 0 200,000 เครื่องสูบนํ้าดวย บอบําบัดนํ้าเสียของ กองชาง

ดวยระบบไฟฟา หมูที่ 17 กําจัดนํ้าเสียใหดีขึ้น ไฟฟาหมูที่ 17 (บอนํ้าเค็ม) ระบบไฟฟา เทศบาลใชการสูบนํ้า
(บอนํ้าเค็ม) ตามแบบเทศบาลกําหนด  จํานวน 1 เครื่อง ดวยระบบไฟฟาที่มี
(ที่มา:แผนชุมชน หมูที่ 17) ประสิทธิภาพ

7 โครงการสงเสริมความรูเรื่อง 1. เพ่ือสงเสริมใหมีการจัด สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ครัวเรือนที่เขารวม ปะชาชนมีสวนรวม กองสาธารณสุข
บอดักไขมันติดตั้งบอดักไขมัน ทําบอดักไขมันในครัวเรือน ในสัดสวนที่กําหนดตาม โครงการทั้ง และมีจิตสํานึกที่ดีใน และสิ่งแวดลอม
และการบําบัดนํ้าเสียแกผู กอนปลอยนํ้าเสียลงทอ เทศบัญญัติเรื่องการกอสราง 5 หมูบาน การอนุรักษทรัพยา
ประกอบการ ตามพรบ. ระบายนํ้า บอดักไขมันใหกับครัวเรือน กรธรรมชาติและสิ่ง
รักษาและสงเสริมคุณภาพสิ่ง 2. เพ่ือเปนการสรางจิต ที่เขารวมโครงการ แวดลอม
แวดลอม พ.ศ.2535 สํานึกที่ดีใหกับประชาชน

ในการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน



แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 ปรับปรุงคุณภาพของสิ่งแวดลอม นํ้าเสีย ขยะ และมลพิษตางๆ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการกอสรางโรงคัด 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน กอสรางโรงคัดแยกขยะ 0 0 0 0 10,000,000 โรงคัดแยกขยะ การกําจัดขยะ กองสาธารณสุข

แยกขยะเทศบาลตําบล การกําจัดขยะของเทศบาล ตามแบบเทศบาลกําหนด จํานวน 1 หลัง เทศบาลฯมีประสิทธิ และสิ่งแวดลอม
บานเพชร ตําบลบานเพชร จํานวน 1 หลัง ภาพมากขึ้น

2. เพ่ือแกไขปญหาการ
บริหารจัดการขยะอยาง
ยั่งยืน

9 โครงการกอสรางรั้ว คสล. เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดลอม กอสรางรั้ว คสล. พรอมติดตั้ง 0 0 136,800 0 0 รั้วคสล. รอบบอ บอขยะและบริเวณโดย กองสาธารณสุข
พรอมติดตั้งลวดหนาม บริเวณที่ทิ้งขยะใหมีสภาพ ลวดหนามเคลือบสังกะสีขนาด ขยะความยาว รอบมีสภาพแวดลอม และสิ่งแวดลอม

แวดลอมที่ดีขึ้น สูง 2.50 ยาว 52.00 เมตร 52 เมตร(ชวงที่ 1) ที่ดีขึ้น
ตามแบบเทศบาลกําหนด

10 โครงการกอสรางรั้ว คสล. เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดลอม กอสรางรั้ว คสล. พรอมติดตั้ง 0 0 60,000 0 0 รั้วคสล. รอบบอ บอขยะและบริเวณโดย กองสาธารณสุข
พรอมติดตั้งลวดหนาม บริเวณที่ทิ้งขยะใหมีสภาพ ลวดหนามเคลือบสังกะสีขนาด ขยะความยาว รอบมีสภาพแวดลอม และสิ่งแวดลอม
เคลือบสังกะสี (ชวงที่ 2) แวดลอมที่ดีขึ้น สูง 2.50 ยาว 17.00 เมตร 17 เมตร (ชวงที่ 2) ที่ดีขึ้น

ตามแบบเทศบาลกําหนด
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ยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ



แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 ปรับปรุงคุณภาพของสิ่งแวดลอม นํ้าเสีย ขยะ และมลพิษตางๆ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการตอเติมรั้ว คสล. เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดลอม ตอเติมรั้วคสล.พรอมติดตั้ง 0 0 100,000 0 0 รั้ว คสล. ความยาว บอขยะและบริเวณ กองสาธารณสุข

พรอมติดตั้งลวดหนาม บริเวณที่ทิ้งขยะใหมีสภาพ ลวดหนามเคลือบสังกะสีเดิม 17 เมตร โดยรอบมีสภาพ และสิ่งแวดลอม
เคลือบสังกะสีเดิม แวดลอมที่ดีขึ้น ขนาด สูง 0.70 ยาว 225.00 แวดลอมที่ดีขึ้น

เมตร ตามแบบเทศบาลกําหนด
รวม 11 โครงการ 450,000 550,000 846,800 550,000 12,750,000
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                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 พัฒนาพ้ืนที่พักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะใหเปนพ้ืนที่สีเขียว และพ้ืนที่นันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงสวน เพ่ือปรับปรุงสวนสาธารณะ 1. กอสรางประตู ปด-เปด 0 0 300,000 0 0 สวนสาธารณะ สวนสาธารณะเฉลิม กองชาง

สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติของเทศบาล สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ พระเกียรติ หมูที่ 21
หมูที่ 21 ใหไดมาตรฐานและเหมาะสม เทศบาลตําบลบานเพชร หมูที่ 21 ไดรับการ ไดรับการดูแลปรับปรุง
(ที่มา:แผนชุมชน หมูที่ 21) กับการใหบริการแก ตามแบบเทศบาลกําหนด ดูแลและปรับปรุง เพ่ือใหการบริการ

ประชาชน 2. ปรับปรุงลูวิ่งภายในสวน 0 0 0 400,000 0 จํานวน 1 แหง ประชาชนไดอยางมี
สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ประสิทธิภาพ
เทศบาลฯหมูที่ 21 ความยาว
209.00 ม. หรือมีพ้ืนที่ คสล.
ไมนอยกวา 627.00 ตร.ม.
ตามแบบเทศบาลกําหนด
พิกัด : N 15.442374
E 101.6878411
N 15.442374  E 101.687841

2 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพ่ือปรับปรุงโรงยิมในสวน ปรับปรุงซอมแซมโรงยิมใน 0 0 1,000,000 500,000 250,000 โรงยิมที่ไดรับการ โรงยิมในสวน กองชาง
โรงยิมในสาธารณะเฉลิม สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ปรับปรุงและ สาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ หมูที่ 21 ใหไดมาตรฐานเหมาะสม หมูที่ 21 ใหไดมาตรฐานใช ซอมแซม พระเกียรติ หมูที่ 21
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                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 พัฒนาพ้ืนที่พักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะใหเปนพ้ืนที่สีเขียว และพ้ืนที่นันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
กับการใหบริการแก งานได และเหมาะสมกับการ จํานวน 1 แหง สามารถใหบริการแก
ประชาชนไดอยางมี ใหบริการแกประชาชน ประชาชนไดอยาง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบอ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่พักผอน กอสรางลานออกกําลังกาย 0 0 0 0 1,000,000 ลานออกกําลังกาย มีพ้ืนที่พักผอน กองชาง
นํ้าเค็ม หมูที1่7 เทศบาล หยอนใจและพ้ืนที่ หมูที่ 17 (บอนํ้าเค็ม) จํานวน 1 แหง หยอนใจและพ้ืนที่
ตําบลบานเพชร นันทนาการ นันทนาการที่เพียง
(ที่มา:แผนชุมชน หมูที่ 17) พอสําหรับใหบริการ

ประชาชน
รวม 2 โครงการ 0 0 1,300,000 900,000 1,250,000
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ยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ คุมครอง ดูแล รักษา กําจัด ขยะนํ้าเสียและสิ่งปฏิกูล

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการ "วันสิ่งแวดลอมโลก" เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมี จัดกิจกรรมรณรงคปลูกตนไม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จัดกิจกรรมวัน ประชาชนมีสวนรวม กองสาธารณสุข

(ที่มา:แผนชุมชน หมูที่ 1,2 สวนรวมในการรักษาสิ่ง ปลูกจิตสํานึกอนุรักษทรัพยากร สิ่งแวดลอม 2 ในการรักษาสิ่งแวด และสิ่งแวดลอม
16,17 และหมูที่ 21) แวดลอมและมีจิตสํานึกที่ดี ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเน่ือง ครั้งตอป ลอมและมีจิตสํานึก

ในการอนุรักษทรัพยากร ใน "วันสิ่งแวดลอมโลก"และ ที่ดีในการอนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม "วันสิ่งแวดลอมไทย" ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม
2 โครงการสงเสริมการปลูกหญา เพ่ือสรางจิตสํานึกให จัดกิจกรรมการปลูกหญาแฝก 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จัดกิจกรรมการ ประชาชนมีจิตสํานึก กองสาธารณสุข

แฝกอันเน่ืองมาจากพระราช ประชาชนมีสวนรวมในการ อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ปลูกหญาแฝก ในการอนุรักษ และสิ่งแวดลอม
ดําริ เน่ืองในวันสิ่งแวดลอม อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เน่ืองในวันสิ่งแวดลอมโลก 1 ครั้งตอป ทรัพยากรธรรมชาติ
โลก และสิ่งแวดลอม และสิ่งแวดลอม

3 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวม สงเสริมใหชุมชนไดมีการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 หมูบานที่เขารวม ประชาชนมีสวนรวม สํานักปลัด
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ของคนในชุมชนในการ อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ือง โครงการ ทั้ง 5 ในการอนุรักษพันธุ เทศบาล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน มาจากพระราชดําริฯโดยเปา หมูบาน ในเขต กรรมพืชอันเน่ืองมา
สยามบรมราชกุมารี เน่ืองมาจากพระราชดําริ หมายคือพ้ืนที่ ทั้ง 5 หมูบาน เทศบาลฯ จากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราช และพ้ืนที่สาธารณะ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี "2/8

แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ คุมครอง ดูแล รักษา กําจัด ขยะนํ้าเสียและสิ่งปฏิกูล
ยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)

แผนงาน การเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการคลองสวย นํ้าใส เพ่ือสรางจิตสํานึกให จัดกิจกรรมทําความสะอาด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนเขารวม ประชาชนมีจิตสํานึก สํานักปลัด

คนไทยมีความสุข ประชาชนมีสวนรวมในการ แมนํ้าคูคลอง ภายในเขต โครงการฯ ทั้ง 5 ในการอนุรักษ เทศบาล
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เทศบาลตําบลบานเพชร หมูบาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 1 ครั้ง/ป และสิ่งแวดลอม

5 โครงการรักษนํ้า รักษปา เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวม จัดกิจกรรมรักษนํ้า รักษปา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุมเปาหมายคือ ทรัพยากรธรรมชาติ สํานักปลัด
รักษาแผนดิน ของประชาชนในการ รักษาแผนดินภายในเขต ประชาชนทั้ง 5 และสิ่งแวดลอมไดรับ เทศบาล

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เทศบาลตําบลบานเพชร  หมูบาน การอนุรักษใหคงอยู
และสิ่งแวดลอม 1 ครั้งตอป สืบไป

รวม 5 โครงการ 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000
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แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ คุมครอง ดูแล รักษา กําจัด ขยะนํ้าเสียและสิ่งปฏิกูล
ยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงาน การเคหะและชุมชน

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

แผนงาน การเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเสริมสรางการมี เพ่ือเสริมสรางการมีสวน ดําเนินกิจกรรมการคัดแยก 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนเขารวม ประชาชนมีสวนรวม กองสาธารณสุข

สวนรวมของประชาชนในการ รวมของประชาชนในการ ขยะในครัวเรือนเพ่ือการจัด โครงการฯ ทั้ง 5 ในการคัดแยกขยะ และสิ่งแวดลอม
คัดแยกขยะในครัวเรือนเพ่ือ คัดแยกขยะในครัวเรือน สวัสดิการชุมชน ทั้ง 5 หมูบาน หมูบาน ในเขต ในครัวเรือนทําให
การจัดสวัสดิการชุมชน ในเขตเทศบาลฯ เทศบาลฯ ปริมาณขยะลดลง

รวม 1 โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
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แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ คุมครอง ดูแล รักษา กําจัด ขยะนํ้าเสียและสิ่งปฏิกูล

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการบานเพชรนาอยู 1. เพ่ือสงเสริมสนับสนุน ดําเนินการขับเคลื่อนงานใน 150,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1. รอยละ 80 ของ 1. ประชาชนเกิดการ กองสวัสดิการ
หนาบานนาดู ในบานนามอง และกระตุนโดยการสราง ชุมชนตามขั้นตอน/วิธีการ ครัวเรือนที่เขารวม รวมตัวพบปะพูดคุย สังคม

โอกาสใหประชาชนรวม ดวยกระบวนการของชุมชน กิจกรรม แลกเปลี่ยนความ
ตัวพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน บริหารจัดการครัวเรือน คุม 2. รอยละ 50 ของ คิดเห็นที่หลากหลาย
ความคิดเห็นที่หลากหลาย ชุมชน และลงมือทําโดยใชพลัง ครัวเรือนที่ผาน ฟนฟูความสัมพันธเกิด
ฟนฟูความสัมพันธเกิดความ ชุมชน (Empowerment) แบบ เกณฑการประเมิน ความสนิทสนมผูกพัน
สนิทสนมผูกพันและไวใจ มีสวนรวมอยางเขมขนจาก ระดับเงิน และไวใจกันจากการ
กันจากการทํากิจกรรม ชุมชนและผูเกี่ยวของทุกภาค 3. รอยละ 30 ของ ทํากิจกรรมรวมกัน
รวมกัน เรียนรูรวมกัน สวน ตามตัวชี้วัดที่กําหนด ครัวเรือนที่ผาน เรียนรูรวมกันและรับ
และรับประโยชนดวยกัน เกณฑการประเมิน ประโยชนดวยกันเกิด
สรางความสมัครสมาน ระดับความกาว ความสมัครสมาน

สามัคคีเปนปกแผนของ หนาระดับทอง สามัคคีเปนปกแผน
ชุมชน กอเกิดความมั่นคง ของชุมชน กอเกิด

ของ สถาบันชาติ สถาบัน ความมั่นคงของ

ศาสนา และสถาบัน สถาบันชาติ
พระมหากษัตริย สถาบันศาสนา
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แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ คุมครอง ดูแล รักษา กําจัด ขยะนํ้าเสียและสิ่งปฏิกูล

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2. เพ่ือสงเสริมสนับสนุน และสถาบันพระมหา
กระตุน และเปดโอกาสให กษัตริย
ประชาชนไดพัฒนา 2. ประชาชนไดพัฒนา
สภาพแวดลอมโดยทําความ สภาพแวดลอมโดยทํา
สะอาด/จัดระเบียบ/การ ความสะอาด/จัด
บริหารจัดการขยะของ ระเบียบ/การบริหาร
ครัวเรือน รวมทั้งภูมิทัศน จัดการขยะของครัว
ทั้งในบานภายในคุม และ เรือนรวมทั้งภูมิทัศน
ชุมชนของตนเองเกิด ทั้งในบาน ภายในคุม
กระบวนการเรียนรูของคน และชุมชนของตนเอง
ในชุมชนเปนชุมชนเขมแข็ง เกิดกระบวนการ

อยางยั่งยืน เรียนรูของคนใน

3. เพ่ือสงเสริมสนับสนุน ชุมชนเปนชุมชน
และกระตุนใหเกิดการสราง เขมแข็งอยางยั่งยืน
ชุมชนนาอยู หนาบาน 3. ประชาชนไดสราง
สะอาดสวยงามนาดู ใน ชุมชนนาอยู หนาบาน
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แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ คุมครอง ดูแล รักษา กําจัด ขยะนํ้าเสียและสิ่งปฏิกูล

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



บานสะอาดเปนระเบียบนา สะอาดสวยงามนาดู
มอง สรางสภาพแวดลอมที่ ในบานสะอาดเปน
ดี ที่เอ้ือตอสุขภาพกาย ระเบียบนามองได
และสุขภาพจิตของตนเอง สรางสภาพแวดลอม

และชุมชน เปนการสราง ที่ดีที่เอ้ือตอสุขภาพ

สุขนิสัยตนแบบที่ดีไวให กายและสุขภาพจิต

ลูกหลานปฏิบัติสืบตอไป ของตนแบบที่ดีไวให
จากรุนสูรุน อยางไมมีสิ้นสุด ลูกหลานปฏิบัติสืบ
กลายเปนชุมชนบานเพชร ตอไปจากรุนสูรุน
นาอยูตนแบบและเปน อยางไมมีสิ้นสุดกลาย
แหลงเรียนรู ศึกษาดูงานแก เปนชุมชนบานเพชร
ชุมชนอ่ืนๆ นาอยูตนแบบและ
4. เพ่ือสงเสริมสนับสนุน เปนแหลงเรียนรู
การสรางความรวมมือ ศึกษาดูงานแก
ระหวางองคกรปกครอง ชุมชนอ่ืนๆ
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แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ คุมครอง ดูแล รักษา กําจัด ขยะนํ้าเสียและสิ่งปฏิกูล

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
สวนทองถิ่นกับสวน 4. เกิดความรวมมือ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



ราชการอ่ืน/องคกรเอกชน ระหวางองคกร

และภาคประชาชนทั้งใน ปกครองสวนทองถิ่น

และนอกพ้ืนที่เขาเปนภาคี กับสวนราชการอ่ืน/

เครือขายงานพัฒนารวมกัน องคกรเอกชนและภาค
ประชาชนทั้งในและ
นอกพ้ืนที่เขาเปนภาคี
เครือขายงานพัฒนา
รวมกัน

รวม 1 โครงการ 150,000 50,000 50,000 50,000 50,000
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แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ คุมครอง ดูแล รักษา กําจัด ขยะนํ้าเสียและสิ่งปฏิกูล

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการคนบานแพชร รวมตัว เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวม จัดกิจกรรมทําความสะอาด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนที่เขา ประชาชนในชุมชนมี กองสาธารณสุข

หลอมใจ ทําความสะอาด ของคนในชุมชนในการดูแล ชุมชนตามโครงการคนบาน รวมกิจกรรม ทั้ง 5 สวนรวมในการดูแล และสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน



ครั้งใหญ เฉลิมพระเกียรติฯ รักษาความสะอาดของ เพชร รวมตัวหลอมใจทํา หมูบาน ในเขต รักษาความสะอาด
(Big Cleaning Day) ชุมชน ความสะอาดครั้งใหญเฉลิม เทศบาลฯ ของครัวเรือนและ

พระเกียรติฯ ชุมชน
(Big Cleaning Day)
1 ครั้ง/ป

รวม 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของทองถิ่น ทุกระดับและเสริมสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตใหแกประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสนับสนุนคาใช เพ่ือเสริมสรางพัฒนา 1. โครงการเสริมสรางแรงบันดาล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กนักเรียนใน เด็กนักเรียนของ กองการศึกษาฯ

จายในการพัฒนาสถาน การของเด็กในศูนย ใจแกเด็กปฐมวัยสูความสําเร็จ ศูนยพัฒนาเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ศึกษาตามแผนปฏิบัติการ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2. โครงการจัดการแขงขันกีฬาสีภายใน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เล็กจํานวน มีพัฒนาการที่ดีขึ้น
ประจําปของศูนยพัฒนา ตําบลบานเพชร สานสัมพันธเด็ก ครู และผูปกครอง 37 คน
เด็กเล็กเทศบาลตําบล 3. โครงการปลูกตนกลาความมีวินัย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
บานเพชร ใสใจในการแตงกาย

4. โครงการนํ้าดื่มสะอาดปลอดภัย 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
เพ่ือวัยใสแข็งแรง
5. โครงการรับสงปลอดภัย อุนใจ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
ผูปกครอง
6. โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังความ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
ปลอดภัย การควบคุมปองกันโรค
การสงเสริมสุขภาพการรักษาพยาบาล
เบื้องตนที่มีประสิทธิภาพ
7. โครงการหนูนอยฟนสะอาด 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
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ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)



แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของทองถิ่น ทุกระดับและเสริมสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตใหแกประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8. โครงการเฝาระวังดานภาวะสุขภาพ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
ของเด็กปฐมวัย
9. โครงการนอนหลับปลอดภัย 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
10. โครงการเตรียมความพรอมของ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ ใหเอ้ือ
ตอการเรียนรู
11. โครงการประกวดการจัดทําหลัก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
สูตรแผนการจัดประสบการณที่มี
คุณภาพนําไปปฎิบัติไดดีเยี่ยม
(Best Practice)
12. โครงการ Leaning by Doing 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมไทย
13. โครงการจัดทํามุมเรียนรูกาวสู 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
AEC อยางมีคุณภาพ
14. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
บุคลากรทางการศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลบานเพชร "3/2

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)



แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของทองถิ่น ทุกระดับและเสริมสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตใหแกประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15. โครงการจัดประสบการณตรงกับ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
เจาของภาษาสูอาเซียน
16. โครงการสงเสริมการเรียนรูสู 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
เศรษฐกิจพอเพียง
17. โครงการจัดประชุมผูปกครอง 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
ประจําป
18. โครงการเยี่ยมบานประสานใจ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
19. โครงการประชุมเพ่ือจัดทําและ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
ทบทวนการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจําป
20. โครงการพัฒนาระบบขอมูล 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
สารสนเทศ เพ่ือการบริหารศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
21. โครงการพัฒนาระบบประกัน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
คุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

"3/3

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ



แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของทองถิ่น ทุกระดับและเสริมสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตใหแกประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
22. โครงการเสริมสรางและพัฒนา 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
บุคลากรเพ่ือพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
23. โครงการครู พระ สอนธรรมะ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
24. โครงการสานสัมพันธ บาน วัด 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
25. โครงการพัฒนาดานสุขภาพจิต 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศพด. ทต.บานเพชร
26. โครงการประชุมเพ่ือจัดทําหรือ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
ทบทวนหลักสูตรของสถานศึกษา
27. โครงการโรงเรียนสีขาวปลูกฝงคา 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
นิยมเด็กปฐมวัย หางไกลยาเสพติด

2 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพ่ือเสริมสรางพัฒนา 1. โครงการพัมนาบุคลากรของโรงเรียน 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 เด็กนักเรียนใน เด็กนักเรียนของ กองการศึกษาฯ
ในการพัฒนาสถานศึกษา การของเด็กในโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตําบลบานเพชร โรงเรียนอนุบาลฯ โรงเรียนอนุบาลฯ มี
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                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน



แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของทองถิ่น ทุกระดับและเสริมสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตใหแกประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ตามแผนปฏิบัติการประจําป อนุบาลเทศบาลตําบล 2. โครงการเสริมสรางแรงบันดาล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน 64 คน พัฒนาการที่ดีขึ้น
ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล บานเพชร ใจแกเด็กปฐมวัยสูความสําเร็จ
ตําบลบานเพชร 3. โครงการจัดการแขงขันกีฬาสีภายใน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

โรงเรียนอนุบาล สานสัมพันธเด็ก ครู
และผูปกครอง
4. โครงการรับสงปลอดภัยอุนใจ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
ผูปกครอง

5. โครงการจัดประชุมผูปกครองประจําป 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
6. โครงการเยี่ยมบานประสานใจ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
7. โครงการประชุมเพ่ือจัดทําและ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
ทบทวนการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจําป
8. โครงการพัฒนาระบบขอมูล 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
สารสนเทศ เพ่ือการบริหารโรงเรียน
อนุบาลฯ

"3/5

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน



แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของทองถิ่น ทุกระดับและเสริมสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตใหแกประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000
บริหารจัดการภายในงานประจําของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
10. โครงการพัฒนาระบบประกัน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
คุณภาพภายในของโรงเรียนอนุบาลฯ
11. โครงการเสริมสรางและพัฒนา 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
บุคลากรเพ่ือพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนอนุบาลฯ
12. โครงการจัดประสบการณตรง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
กับเจาของภาษาสูอาเซียน
13. โครงการปฐมนิเทศผูปกครอง 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
ประจําป
14. โครงการนํ้าดื่มสะอาดปลอดภัยใส 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
ใจคุณภาพ
15. โครงการนอนหลับปลอดภัยใสใจ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
สุขภาพเด็กปฐมวัย
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ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน



แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของทองถิ่น ทุกระดับและเสริมสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตใหแกประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
16. โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑที่ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
จําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนอนุบาลฯ
17. โครงการ “โตไปไมโกง” ในสถาน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
ศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
บานเพชร
18. โครงการอบรมนักเรียนคุณธรรม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
จริยธรรม วิถีพุธ(คายพุทธบุตร)
19. โครงการปลูกตนกลาความมีวินัย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
ใสใจในการแตงกาย

3 โครงการจัดงานวันเด็ก เพ่ือเสริมสรางการ จัดกิจกรรมจัดงานวันเด็กแหงชาติ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จัดกิจกรรม เด็กและเยาวชนได กองการศึกษา
แหงชาติ เรียนรูของเด็กและ ในวันเสารที่ 2 ของเดือนมกราคม วันเด็กแหงชาติ เรียนรู และเขารวม
(ที่มา : แผนชุมชน หมูที่ 1,2 เยาวชนในเขตเทศบาล 1 ครั้งตอป กิจกรรมวันเด็ก
16,17 และ หมูที่ 21) แหงชาติ
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ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน



แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของทองถิ่น ทุกระดับและเสริมสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตใหแกประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการสงเสริมการเรียน 1 .เพ่ือสงเสริมความรู 1. จัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จัดการเรียนการ 1.นักเรียน เยาวชน กองการศึกษา

การสอนแกนักเรียน ความสามารถใหแก และจัดบริการสําหรับเด็กนักเรียนและ สอนคอมพิวเตอร และประชาชนใน
เยาวชนและประชาชนใน นักเรียน เยาวชนและ ประชาชนทั่วไป ใหกับเด็กนักเรียน เขตเทศบาลไดรับ
เขตเทศบาลตําบล ประชาชนในเขต 2. พัฒนาระบบซอมบํารุงรักษาเครื่อง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 6 ชั่วโมงตอวัน การสงเสริมความรู
บานเพชร เทศบาล คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงให และเขาถึงแหลง
(ที่มา : แผนชุมชน หมูที่ 1,2 2. เพ่ือสงเสริมใหเด็ก พรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เรียนรูไดอยางทั่วถึง
16,17 และ หมูที่ 21) เยาวชนและประชาชน 2. ผูดอยโอกาสได

ไดเขาถึงแหลงเรียนรู รับการศึกษาอยาง
อยางทั่วถึง ทั่วถึง
3. เพ่ือขยายโอกาสทาง
การศึกษาใหแกผูดอย
โอกาสทางการศึกษา

5 โครงการสนับสนุนคาใช 1. เพ่ือสงเสริมพัฒนา 1.สนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับ 498,400 498,400 207,200 207,200 207,200 เด็กศูนยพัฒนา 1. เด็กนักเรียนไดรับ กองการศึกษาฯ
จายการบริหารสถานศึกษา การของเด็กกอน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน เด็กเล็ก จํานวน การดูแลอยางมี
(เงินอุดหนุนทั่วไปดานการ วัยเรียน 37 คนx 280 วัน x20 บาท 37 คน คุณภาพและมีสติ
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของทองถิ่น ทุกระดับและเสริมสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตใหแกประชาชน

แผนงาน การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ศึกษาขององคกรปกครอง 2. เพ่ือลดภาระคาใช 2. สนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับ 228,000 228,000 256,000 256,000 256,000 เด็กในโรงเรียน ปญญาที่ดี
สวนทองถิ่น) จายของผูปกครอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล อนุบาลฯ จํานวน 2. เด็กนักเรียนมี

บานเพชร 64 คน พัฒนาการทั้งดาน
จํานวน 64 คนx 200 วันx 20 บาท รางกาย อารมณ

สังคมอยางมี
คุณภาพ
3. ลดภาระคาใช
จายใหกับผูปกครอง

6 โครงการสนับสนุนอาหาร 1. เพ่ือสงเสริมพัฒนา 1. สนับสนุนอาหารเสริมนมศูนยพัฒนา 72,226 72,226 76,353 76,353 76,353 เด็กนักเรียน 1. เด็กนักเรียนไดรับ กองการศึกษาฯ
อาหารเสริม (นม) การของเด็กกอนวัยเรียน เด็กเล็กเทศบาลตําบลบานเพชร จํานวน 37 คน การดูแลอยางมี
ใหแกโรงเรียนภายในเขต 2. เพ่ือลดภาระคาใช จํานวน 37 คนx 280 วัน x 7.37 บาท คุณภาพและมีสติ
เทศบาล ( 100 %) จายของผูปกครอง 2. สนับสนุนอาหารเสริมนมสําหรับ 109,223 109,223 122,637 122,637 122,637 เด็กนักเรียน ปญญาที่ดี

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล จํานวน 64 คน 2. เด็กนักเรียนมี
บานเพชร พัฒนาการทั้งดาน
จํานวน 64 คน x 260 วัน x 7.37 บาท รางกาย อารมณ
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของทองถิ่น ทุกระดับและเสริมสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตใหแกประชาชน

แผนงาน การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน การศึกษา

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3. สนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 109,223 109,223 984,927 984,927 984,927 เด็กนักเรียน สังคมอยางมี
ชุมชนบานเพชร (วันคร2ู500) จํานวน 514 คน คุณภาพ
จํานวน 514 คน x 260 วัน x 7.37 บาท 3. ลดภาระคาใช
4. สนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 109,223 109,223 103,475 103,475 103,475 เด็กนักเรียน จายใหกับผูปกครอง
บานหนองผักแวน จํานวน 54 คน
จํานวน 54 คน x 260 วัน x 7.37 บาท

7 โครงการสนับสนุนอาหาร 1. เพ่ือสงเสริมพัฒนา 1. สนับสนุนคาอาหารกลางวัน 2,332,000 2,332,000 2,056,000 2,056,000 2,056,000 เด็กนักเรียน 1. เด็กนักเรียนไดรับ กองการศึกษาฯ
กลางวันใหแกโรงเรียน การของเด็กกอนวัยเรียน โรงเรียนชุมชนบานเพชร (วันครู 2500) จํานวน 514 คน การดูแลอยางมี
ภายในเขตเทศบาล 100 % 2. เพ่ือลดภาระคาใช จํานวน 514 คนx 200 วันx 20 บาท คุณภาพและมีสติ

จายของผูปกครอง 2. สนับสนุนคาอาหารกลางวัน 2,332,000 2,332,000 216,000 216,000 216,000 เด็กนักเรียน ปญญาที่ดี
โรงเรียนบานหนองผักแวน จํานวน 54 คน 2. เด็กนักเรียนมี
จํานวน 54 คนx 200 วันx 20 บาท พัฒนาการทั้งดาน

รางกาย อารมณ
สังคมอยางมี
คุณภาพ
3. ลดภาระคาใช
จายใหกับผูปกครอง "3/10

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของทองถิ่น ทุกระดับและเสริมสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตใหแกประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน



(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการคายวิชาการ 1. เพ่ือจัดกิจกรรมคาย อุดหนุนงบประมาณใหแก โรงเรียน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รายงานผลการ 1. จํานวนนักเรียน กองการศึกษาฯ
วิชาการใหนักเรียน ชุมชนบานเพชร (วันคร2ู500) ดําเนินงานของ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง
สรุปองคความรู ใน 5 ตามโครงการคายวิชาการ หนวยงานที่ขอ การเรียนสูงขึ้น
กลุมสาระการเรียนรู รับการอุดหนุน 2. จํานวนนักเรียน
หลัก คือ ภาษาไทย 1 ครั้งตอป ทุกคนไดพัฒนา
คณิตศาสตร วิทยา ความรูความสามารถ
ศาสตร ภาษาอังกฤษ ตามศักยภาพ
และสังคมศึกษา 3. จํานวนนักเรียน
2. เพ่ือใหผูเรียนเกิด เกิดกระบวนการ
กระบวนการเรียนรูจาก เรียนรูจากประสบ
ประสบการณตรง การณตรงมีคุณ
3. เพ่ือใหผูเรียนมีคุณ ลักษณะอันพึง
ลักษณะอันพึงประสงค ประสงคตามหลัก
ตามหลักสูตร สูตรมีความคิดริเริ่ม
4. เพ่ือใหผูเรียนมีความ และสรางสรรค
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของทองถิ่น ทุกระดับและเสริมสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตใหแกประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
คิดริเริ่มและสรางสรรค ผลงานดวยความ
ผลงานดวยความภาค ภาคภูมิใจ
ภูมิใจ
5.เพ่ือเพ่ิมประสบการณ
การเรียนรูแบบกลุม
สัมพันธในรูปคายวิชา
การใหแกนักเรียน

9 โครงการเขาคายพักแรม 1. เพ่ือใหลูกเสือ เนตร อุดหนุนงบประมาณใหแกโรงเรียน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รายงานผลการ 1.ลูกเสือเนตรนารี กองการศึกษาฯ
และเดินทางไกล ลูกเสือ นารีไดฝกความอดทนมี ชุมชนบานเพชร (วันคร2ู500) ดําเนินงานของ ไดฝกความอดทน
เนตรนารี ระเบียบ วินัย รูจักชวย ตามโครงการเขาคายพักแรมและเดิน หนวยงานที่ขอ มีระเบียบวินัย รูจัก

ตัวเอง รูจักอยูและ ทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี รับการอุดหนุน ชวยตัวเอง รูจักอยู
ทํางานรวมกับผูอ่ืน 1 ครั้งตอป และทํางานรวมกับ
2. เพ่ือใหลูกเสือ เนตร ผูอ่ืน
นารี เปนพลเมืองดี 2. ลูกเสือเนตรนารี
รูจักชวยเหลือสังคม เปนพลเมืองดี รูจัก
ดวยความเต็มใจ ชวยเหลือสังคม
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของทองถิ่น ทุกระดับและเสริมสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตใหแกประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



3. เพ่ือใหลูกเสือ เนตร ดวยความเต็มใจ
นารีไดพัฒนาตนเองเต็ม 3. ลูกเสือเนตรนารี
ศักยภาพจากประสบ ไดพัฒนาตนเองเต็ม
การณตรงและเรียนรู ศักยภาพจากประสบ
เพ่ิมเติม การณตรงและเรียน

รูเพ่ิมเติม
10 โครงการแขงขันฟุตซอล 1. เพ่ือเปนการสงเสริม อุดหนุนงบประมาณใหแกโรงเรียน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รายงานผลการ 1. ทําใหเยาวชน กองการศึกษาฯ

บานเพชรคัพ ตานยาเสพ นักกีฬาในทองถิ่น ชุมชนบานเพชร (วันคร2ู500) ดําเนินงานของ และประชาชนสนใจ
ติดรุนอายุไมเกิน 12 ป 2. เพ่ือใหประชาชนใน ตามแขงขันฟุตซอลบานเพชรคัพ หนวยงานที่ขอ กีฬาหางไกลยา
(รวมพลังสงเสริมสุขภาพดี ทองถิ่นหันมาเลนกีฬา ตานยาเสพติดรุนอายุไมเกิน 12 ป รับการอุดหนุน เสพติด
ชีวีมีสุข) ครั้งที่ 2 ใชเวลาวางใหเปน (รวมพลังสงเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข) 1 ครั้งตอป 2. เปนการพัฒนา

ประโยชนและหางไกล ครั้งที่ 2 นักกีฬาในทองถิ่น
ยาเสพติด ใหมีความสามารถ
3. เพ่ือยกระดับมาตร เพ่ิมขึ้น
ฐานการกีฬาในทองถิ่น 3. เกิดความสามัคคี
ใหสูงขึ้น ในหมูคณะ เยาวชน
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของทองถิ่น ทุกระดับและเสริมสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตใหแกประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4. เพ่ือใหประชาชนได และประชาชนมี

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน



รวมกันทํางานเปนหมู สุขภาพกายใจที่ดี
คณะและสรางความ 4. โครงการประสบ
สามัคคีระหวางกัน ผลสําเร็จในการจัด
5. เพ่ือใหประชาชนคน การแขงขันตาม
ทองถิ่นมีสุขภาพกาย เปาหมาย
ใจที่ดี

11 โครงการสงเสริมอนุรักษ 1. เพ่ือปลูกฝงและ อุดหนุนงบประมาณใหแกโรงเรียน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รายงานผลการ 1. นักเรียนมีจิต กองการศึกษาฯ
ดนตรีไทย พัฒนาคุณภาพใหผูเรียน ชุมชนบานเพชร (วันคร2ู500) ดําเนินงานของ สํานึกความเปนไทย

มีจิตสํานึกความเปนไทย ตามโครงการสงเสริมอนุรักษ หนวยงานที่ขอ ตระหนักถึงความ
ตระหนักถึงความเปน รับการอุดหนุน เปนชาติไทย รัก
ชาติไทย 1 ครั้งตอป หวงแหนเห็นคุณคา
2. เพ่ือพัฒนาและสง ในการอนุรักษมรดก
เสริมความรูทักษะดนตรี ทางวัฒนธรรมดาน
ไทยแกผูเรียนโดยจาง ดนตรีไทย
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของทองถิ่น ทุกระดับและเสริมสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตใหแกประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
วิทยากรทองถิ่นดาน 2. บริการบรรเลง
ดนตรีไทยมาใหความรู งานตางๆในชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน



3. เพ่ือสนับสนุนนักเรียน ที่รองขอ
ที่มีความชอบดานดนตรี
ไทยและชวยเหลือ
นักเรียนที่สมาธิสั้น
4. เพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความรักหวงแหนและ
เห็นคุณคาในการ
อนุรักษมรดกทาง
วัฒนธรรมดนตรีไทย

12 โครงการคายอบรมคุณธรรม 1. เพ่ือใหนักเรียนมี อุดหนุนงบประมาณใหแกโรงเรียน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รายงานผล 1.นักเรียนมีความ กองการศึกษาฯ
จริยธรรม วิถีพุทธ ความรูความเขาใจหลัก ชุมชนบานเพชร (วันคร2ู500) การดําเนินงาน รู ความเขาใจใน
(คายพุทธบุตร) ธรรมของศาสนา สราง ตามคายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของหนวยงาน หลักธรรมทาง

จิตสํานึกที่ดีงาม มี วิถีพุทธ (คายพุทธบุตร) ที่ขอรับการ พระพุทธศาสนา
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของทองถิ่น ทุกระดับและเสริมสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตใหแกประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ศาสนาเปนเครื่องยึด อุดหนุน 1 ครั้ง และมีพฤติกรรม
เหน่ียวจิตใจและหาง ตอป ที่ดีขึ้น
ไกลยาเสพติด 2. นักเรียน

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



2. เพ่ือใหนักเรียนนํา สามารถนําความ
หลักธรรมมาใชเปน รูที่ไดไปประพฤติ
แนวปฏิบัติในชีวิต ปฏิบัติในชีวิต
ประจําวันได ประจําวันและ

หางไกลยาเสพติด
13 โครงการกอสรางอาคาร เพ่ือใชสําหรับเปน กอสรางอาคารหองครัวและหองนํ้า 0 900,000 900,000 0 0 จํานวนอาคาร 1) โรงเรียนมีอาคาร กองการศึกษาฯ

หองครัวและหองนํ้าโรงเรียน อาคารปรุงอาหาร ในโรงเรียนอนุบาลฯตามแบบมาตรฐาน หองครัวและหอง หองครัวเพ่ือใช
อนุบาลเทศบาลตําบล กลางวันสําหรับนักเรียน สถ.ศพด.2 กรมสงเสริมการปกครอง นํ้า ตามแบบ สําหรับเปนอาคาร
บานเพชร เพ่ือใหมีอาหารกลาง ทองถิ่นกระทรวงมหาดไทย มาตรฐาน ปรุงอาหารกลางวัน

วันที่ สะอาด ปลอดภัย จํานวน 1 แหง จํานวน 1 แหง สําหรับนักเรียนเพ่ือ
มีคุณภาพถูกสุข ใหมีอาหารที่ สะอาด
ลักษณะตามหลัก ปลอดภัย มีคุณภาพ
โภชนาการ ถูกสุขลักษณะตาม

หลักโภชนาการ "3/16

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของทองถิ่น ทุกระดับและเสริมสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตใหแกประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2) โรงเรียนอนุบาลฯ
มีจํานวนหองนํ้าที่
เพียงพอกับจํานวน
นักเรียน

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



14  โครงการกอสรางลานกีฬา เพ่ือใชสําหรับเปนลาน กอสรางลานกีฬาอเนกประสงคใน 0 200,000 200,000 0 0 จํานวนลานกีฬา โรงเรียนมีลานกีฬา กองการศึกษาฯ
อเนกประสงค โรงเรียน กีฬาออกกําลังกายการ โรงเรียนอนุบาลฯตามแบบกรมพละ อเนกประสงค ออกกําลังกายการ
อนุบาลเทศบาลตําบล แจงของเด็กนักเรียน ศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ตามแบบ แจงของเด็กนักเรียน
บานเพชร โรงเรียนอนุบาล จํานวน 1 แหง มาตรฐาน ที่เพียงพอเน่ืองจาก

เทศบาลตําบลบาน จํานวน 1 แหง เปนสถานที่กอสราง
เพชร โรงเรียนใหมยังไมมี

ลานกีฬาออก
กําลังกาย

15 โครงการกอสรางสวม เพ่ือใหโรงเรียนอนุบาล กอสรางสวมมาตรฐานตามแบบ 0 700,000 700,000 0 0 จํานวนหองนํ้า โรงเรียนอนุบาลฯ กองการศึกษาฯ
มาตรฐานโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตําบลบาน มาตรฐานแบบ 10 ที่ สปช.05/45 หองสวมที่ มีหองนํ้า หองสวม
เทศบาลตําบลบานเพชร เพชรมีหองนํ้าหองสวม ที่ โรงเรียนอนุบาล จํานวน 1 แหง โรงเรียนอนุบาล ที่เพียงพอสําหรับ

ที่สะอาดเพียงพอได ตามแบบมาตรฐาน จํานวนเด็กนักเรียน
มาตรฐาน จํานวน 1 แหง ตามเกณฑมาตรฐาน "3/17

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของทองถิ่น ทุกระดับและเสริมสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตใหแกประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
16 โครงการกอสรางถนนทาง เพ่ือใหมีถนน คสล. กอสรางถนนทางเดินคสล.ผิวจราจร 0 100,000 100,000 0 0 จํานวนถนน เพ่ือใหมีถนน คสล. กองการศึกษาฯ

เดินคสล.ผิวจราจรภายใน เชื่อมตอระหวางอาคาร ภายในบริเวณโรงเรียนอนุบาลฯ ทางเดิน คสล. เชื่อมตอระหวาง
บริเวณโรงเรียนอนุบาล ตางๆ ภายในเขต กวาง 1 เมตร ยาว 50 เมตร ผิวจราจรภายใน อาคารตางๆภายใน
เทศบาลตําบลบานเพชร โรงเรียนอนุบาล หนา 0.12 เมตร ตามแบบ ท.1 - 01 บริเวณโรงเรียน เขตโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลบานเพชร กระทรวงมหาดไทย จํานวน 1 แหง อนุบาลฯตามแบบ เทศบาลตําบล

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



มาตรฐานแบบ บานเพชร
ท.1 - 01 ก
ระทรวงมหาดไทย
จํานวน 1 แหง

17 โครงการติดตั้งกลองวงจร เพ่ือสรางความปลอดภัย ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรปด CCTV 0 0 92,000 95,000 92,000 กลองวงจรปด เด็กนักเรียนและ กองการศึกษาฯ
ปด CCTV ภายในอาคาร ในชีวิตและทรัพยสิน ภายในอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก CCTV ภายใน บุคลากรมีความ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ภายในอาคารศูนย เทศบาลตําบลบานเพชร อาคารเรียน ปลอดภัยในชีวิตและ
ตําบลบานเพชร พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล จํานวน 4 ชุด จํานวน 4 ชุด ทรัพยสิน

ตําบลบานเพชร

"3/18

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของทองถิ่น ทุกระดับและเสริมสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตใหแกประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
18 โครงการติดตั้งกลองวงจร เพ่ือสรางความปลอดภัย ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรปด CCTV 0 0 64,000 64,000 64,000 กลองวงจรปด เด็กนักเรียนและ กองการศึกษาฯ

ปด CCTV ภายนอกอาคาร ในชีวิตและทรัพยสิน ภายนอกอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก CCTV ภายนอก บุคลากรมีความ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ภายในอาคารศูนย เทศบาลตําบลบานเพชร จํานวน 2 ชุด อาคารเรียน ปลอดภัยในชีวิตและ
ตําบลบานเพชร พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล จํานวน 2 ชุด ทรัพยสิน

ตําบลบานเพชร
19 โครงการติดตั้งกลองวงจร เพ่ือสรางความปลอดภัย ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรปด CCTV 0 0 184,000 184,000 184,000 กลองวงจรปด เด็กนักเรียนและ กองการศึกษาฯ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



ปด CCTV ภายในอาคาร ในชีวิตและทรัพยสิน ภายในอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาล CCTV ภายใน บุคลากรมีความ
เรียนโรงเรียนอนุบาล ภายในอาคารเรียน ตําบลบานเพชร จํานวน 8 ชุด อาคารเรียน ปลอดภัยในชีวิตและ
เทศบาลตําบลบานเพชร โรงเรียนอนุบาลเทศบาล จํานวน 8 ชุด ทรัพยสิน

ตําบลบานเพชร
20 โครงการติดตั้งกลองวงจร เพ่ือสรางความปลอดภัย ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรปด CCTV 0 0 64,000 64,000 64,000 กลองวงจรปด เด็กนักเรียนและ กองการศึกษาฯ

ปด CCTV ภายนอกอาคาร ในชีวิตและทรัพยสิน ภายนอกอาคารโรงเรียนอนุบาล CCTV ภายนอก บุคลากรมีความ
เรียนโรงเรียนอนุบาล ภายในบริเวณโรงเรียน เทศบาลตําบลบานเพชร อาคารเรียน ปลอดภัยในชีวิตและ
เทศบาลตําบลบานเพชร อนุบาลเทศบาลตําบล จํานวน 2 ชุด จํานวน 2 ชุด ทรัพยสิน

บานเพชร

"3/19

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของทองถิ่น ทุกระดับและเสริมสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตใหแกประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
21 โครงการสนามเด็กเลนสราง 1. เพ่ือใหเด็กในศูนย ออกแบบ/จัดกิจกรรมเพ่ือกระตุน 0 0 150,000 150,000 150,000 เด็กนักเรียนใน 1. ศูนยพัฒนาเด็ก กองการศึกษาฯ

ปญญาพัฒนามนุษย ของ พัฒนาเด็กเล็กมีสถาน พัฒนาการเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตําบล
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ที่เลนแบบธรรมชาติ ตามแนวคิดของสมเด็จยาและการเลน เล็กไดเขารวม บานเพชร มีสถาน
ตําบลบานเพชร และทํากิจกรรมตางๆ ในวัยเด็กของพระบาทสมเด็จพระเจา กิจกรรม 100% ที่ใหเด็กๆไดเลน

มีการเรียนรูที่ดีขึ้น อยูหัวรัชกาลที่ 9 เรียนรูกับธรรมชาติ
2. เพ่ือเปนแบบอยาง 2. ศูนยพัฒนาเด็ก
การเลนกับลูกใหกับ เล็กเทศบาลตําบล

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



พอแมผูปกครอง บานเพชร สามารถ
สามารถนําไปปรับใช เพ่ิมระดับการเรียน
ที่บานได รูใหกับบุคลากร
3.เพ่ือปรับภูมิทัศนของ และเด็กๆที่เขารวม
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กให กิจกรรมเพ่ือพัฒนา
รมรื่น นาอยู นามอง ศักยภาพสมองของ
และเปนลานเอนก เด็กไดแมจะอยูนอก
ประสงคสําหรับทํา หองเรียน
กิจกรรมตางๆ

"3/20

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของทองถิ่น ทุกระดับและเสริมสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตใหแกประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
22 โครงการสนามเด็กเลนสราง 1. เพ่ือใหเด็กในโรง ออกแบบ/จัดกิจกรรม เพ่ือกระตุน 0 0 150,000 150,000 150,000 เด็กนักเรียนใน 1. โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษาฯ

ปญญาพัฒนามนุษย ของ เรียนอนุบาลมีสถานที่ พัฒนาการเด็กในโรงเรียนอนุบาลตาม โรงเรียนอนุบาลฯ เทศบาลตําบลบาน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล เลนแบบธรรมชาติและ แนวคิดของสมเด็จยาและการเลนใน ไดเขารวม เพชร มีสถานที่ให
ตําบลบานเพชร ทํากิจกรรมตางๆ มีการ วัยเด็กของพระบาทสมเด็จพระเจา กิจกรรม 100% เด็กๆ ไดเลน-เรียนรู

เรียนรูที่ดีขึ้น อยูหัวรัชกาลที่ 9 กับธรรมชาติ
2. เพ่ือเปนแบบอยาง 2. โรงเรียนอนุบาล
การเลนกับลูกใหกับ เทศบาลตําบลบาน
พอแมผูปกครอง เพชร สามารถเพ่ิม

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



สามารถนําไปปรับใช ระดับการเรียนรูให
ที่บานได กับบุคลากรและ
3.เพ่ือปรับภูมิทัศนของ เด็กๆที่เขารวม
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กให กิจกรรม
รมรื่น นาอยู นามอง เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
และเปนลานเอนก สมองของเด็กไดแม
ประสงคสําหรับทํา จะอยูนอกหองเรียน
กิจกรรมตางๆ

รวม 22 โครงการ 6,992,295 8,892,295 7,828,592 5,931,592 5,916,592 "3/21

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของทองถิ่น ทุกระดับและเสริมสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตใหแกประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดจางนักเรียน/ เพ่ือลดภาระคาใชจาย จางนักเรียนนักศึกษาทํางานชวงวันปด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กนักเรียนใน ลดภาระคาใชจาย สํานักปลัด

นักศึกษาทํางานชวงปด ของผูปกครองและ ภาคเรียนของทุกป เขตเทศบาลฯ ของผูปกครองและ เทศบาล
ภาคเรียน สงเสริมใหเด็กมีรายได จํานวน 10 คน เด็กมีรายไดเสริมใน

ชวงปดภาคเรียน
รวม 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน บริหารทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของทองถิ่น ทุกระดับและเสริมสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตใหแกประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพ่ือเพ่ิมชองทางการ ซอมแซมปรับปรุง บํารุงรักษาจุด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ขยายจุดบริการ ประชาชนไดรับรู กองชาง

เสียงตามสายในเขต สื่อสารแกประชาชนใน บริการเสียงตามสายในเขตเทศบาลฯ เสียงตามสาย ขอมูลขาวสารผาน
เทศบาลตําบลบานเพชร เขตเทศบาลใหทั่วถึง ที่ชํารุดใหพรอมตอการใชงาน ทั้ง 5 หมูบาน ชองทางที่ทันสมัย
ทุกจุด และครอบคลุม รวดเร็วและทั่วถึง
(ที่มา : แผนชุมชน หมูที่ 1,2
16,17 และ หมูที่ 21)

รวม 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน การเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 การสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนตลอดจน ขยายโอกาสในการเขาถึงระบบสวัสดิการสังคมขั้นพ้ืนฐานสําหรับผูพิการผูสูงอายุและผูดอยโอกาส ใหครอบคลุม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสรางหลักประกัน 1. เพ่ือใหบริการในการ 1. จัดทําแผนการเบิก-จายเบี้ยยังชีพผู 7,190,400 8,200,000 8,600,000 9,000,000 9,400,000 ผูสูงอายุที่ขึ้น 1. ผูที่มีสิทธิไดรับเงิน กองสวัสดิการ

รายไดใหแกผูสูงอายุ จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูง สูงอายุใหกับผูมีสิทธิ ภายในวันที่ 10 ทะเบียนไดรับเงิน เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ สังคม
(เบี้ยยังชีพผูสูงอาย)ุ อายุแกผูที่มีสิทธิรับเงิน ของทุกเดือน สวัสดิการจากรัฐ ในเขตพ้ืนที่เทศบาล
(ที่มา: แผนชุมชนหมูที่ 1,2 เบี้ยยังชีพ 2. ประชาสัมพันธโครงการฯให ครบ 100% ตําบลบานเพชร
16,17 และ หมูที่ 21) 2. เพ่ือสรางระบบการ ประชาชนทราบผานทางหอกระจาย ไดรับเงินตามกําหนด

จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูง ขาวติดประกาศหนาที่ทําการสํานักงาน 2. เกิดการสราง
อายุใหดียิ่งขึ้น เทศบาลตําบลบานเพชรสถานที่ ระบบการเบิก-จาย
3. เพ่ือลดขั้นตอนใน ประชาสัมพันธขาวสารของหมูบาน เงินเบี้ยยังชีพผูสูง
การจายเบี้ยยังชีพให รวมถึงประสานสวนราชการ องคกร อายุใหดียิ่งขึ้น
กับผูสูงอายุในเขต และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือขอรับ 3. เปนการอํานวย
เทศบาลตําบล การสนับสนุนบริการดานตางๆ ความสะดวกและลด
บานเพชร 3. จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจให ขั้นตอนในการเบิก

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน งบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน



4. เพ่ืออํานวยความ ประชาชนผูมารับบริการ จายเงินเบี้ยยังชีพผู
สะดวกแกประชาชนใน 4. รายงานประเมินผลการดําเนินงาน สูงอายุใหกับผูมีสิทธิ
การรับเบี้ยยังชีพผูสูง ใหผูบริหารทราบ ในเขตเทศบาล
อายุ ตําบลบานเพชร

"3/24

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 การสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนตลอดจน ขยายโอกาสในการเขาถึงระบบสวัสดิการสังคมขั้นพ้ืนฐานสําหรับผูพิการผูสูงอายุและผูดอยโอกาส ใหครอบคลุม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5. เพ่ือตอบสนอง 4. เปนการตอบ
นโยบายรัฐบาล สนองนโยบายของ
6. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ รัฐบาล
ในการเบิก-จายเงินเบี้ย
ยังชีพใหกับผูสูงอายุ

2 โครงการสนับสนุนการเสริม 1. เพ่ือใหบริการในการ 1. จัดทําแผนการเบิก-จายเบี้ยความ 1,977,600 2,700,000 2,750,000 2,800,000 2,850,000 ผูพิการที่ขึ้น 1.ผูที่มีสิทธิไดรับเงิน กองสวัสดิการ
สรางสวัสดิการทางสังคมให จายเงินเบี้ยความพิการ พิการใหกับผูมีสิทธิภายในวันที่ 10 ทะเบียนไดรับเงิน เบี้ยความพิการใน สังคม
แกคนพิการหรือทุพพลภาพ แกผูที่มีสิทธิ ของทุกเดือน สวัสดิการจากรัฐ เขตพ้ืนที่เทศบาล
(เบี้ยความพิการ) 2. เพ่ือสรางระบบการ 2. ประชาสัมพันธโครงการฯ ครบ 100% ตําบลบานเพชร
(ที่มา: แผนชุมชนหมูที่ 1,2 จายเงินเบี้ยความพิการ ใหประชาชนทราบผานทางหอกระจาย ไดรับเงินตามกําหนด
16,17 และ หมูที่ 21) ใหดียิ่งขึ้น ขาวติดประกาศหนาที่ทําการสํานักงาน 2. เกิดการสราง

3. เพ่ือลดขั้นตอนใน เทศบาลตําบลบานเพชรสถานที่ ระบบการเบิก-จาย
การจายเงินเบี้ยพิการ ประชาสัมพันธขาวสารของหมูบาน เงินเบี้ยความพิการ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน งบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



ใหกับคนพิการในเขต รวมถึงประสานสวนราชการ องคกร ใหดียิ่งขึ้น
เทศบาลฯ และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือขอรับ 3. เปนการอํานวย
4. เพ่ืออํานวยความ การสนับสนุนบริการดานตางๆ ความสะดวกและลด
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 การสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนตลอดจน ขยายโอกาสในการเขาถึงระบบสวัสดิการสังคมขั้นพ้ืนฐานสําหรับผูพิการผูสูงอายุและผูดอยโอกาส ใหครอบคลุม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
สะดวกแกประชาชนใน 3. จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจให ขั้นตอนในการเบิก
การรับเงินเบี้ยความ ประชาชนผูมารับบริการ จายเงินเบี้ยความ
พิการ 4. รายงานประเมินผลการดําเนินงาน พิการใหกับผูมีสิทธิ
5. เพ่ือตอบสนอง ใหผูบริหารทราบ ในเขตเทศบาล
นโยบายรัฐบาล ตําบลบานเพชร
6. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 4. เปนการตอบ
ในการเบิก-จายเงิน สนองนโยบายของ
เบี้ยยังชีพใหกับคนพิการ รัฐบาล

3 โครงการจายเงินสงเคราะห 1. เพ่ือใหบริการใน 1. จัดทําแผนการเบิก-จายเบี้ยยังชีพ 54,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ผูปวยเอดสที่ขึ้น 1. ผูที่มีสิทธิไดรับ กองสวัสดิการ
ผูปวยเอดส (เบี้ยยังชีพ การจายเงินเบี้ยยังชีพ ผูปวยเอดสใหกับผูมีสิทธิ ภายในวันที่ ทะเบียนไดรับเงิน เงินเบี้ยยังชีพผูปวย สังคม
ผูปวยเอดส) ผูปวยเอดสแกผูที่มีสิทธิ 10 ของทุกเดือน สวัสดิการจากรัฐ เอดสในเขตพ้ืนที่
(ที่มา: แผนชุมชนหมูที่ 1,2 รับเงินเบี้ยยังชีพ 2. ประชาสัมพันธโครงการฯ ครบ 100% เทศบาลตําบล
16,17 และ หมูที่ 21) 2. เพ่ือสรางระบบการ ใหประชาชนทราบผานทางหอกระจาย บานเพชร ไดรับเงิน

จายเงินเบี้ยยังชีพผูปวย ขาวติดประกาศหนาที่ทําการสํานักงาน ตามกําหนด

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน งบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



เอดสใหดียิ่งขึ้น เทศบาลตําบลบานเพชรสถานที่ 2. เกิดการสราง
3. เพ่ือลดขั้นตอนในการ ประชาสัมพันธขาวสารของหมูบาน ระบบการเบิก-จาย
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 การสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนตลอดจน ขยายโอกาสในการเขาถึงระบบสวัสดิการสังคมขั้นพ้ืนฐานสําหรับผูพิการผูสูงอายุและผูดอยโอกาส ใหครอบคลุม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
จายเบี้ยยังชีพใหกับผู รวมถึงประสานสวนราชการ องคกร เงินเบี้ยยังชีพผูปวย
ปวยเอดสในเขต และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือขอรับ เอดสใหดียิ่งขึ้น
เทศบาลตําบล การสนับสนุนบริการดานตางๆ 3. เปนการอํานวย
บานเพชร 3. จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจให ความสะดวกและ
4. เพ่ืออํานวยความ ประชาชนผูมารับบริการ ลดขั้นตอนในการ
สะดวกแกประชาชน 4. รายงานประเมินผลการดําเนินงาน เบิกจายเงินเบี้ยยัง
ในการรับเบี้ยยังชีพผู ใหผูบริหารทราบ ชีพผูปวยเอดสให
ปวยเอดส กับผูมีสิทธิในเขต
5. เพ่ือตอบสนอง เทศบาลฯ
นโยบายรัฐบาล 4. เปนการตอบ
6. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ สนองนโยบายของ
ภาพในการเบิก-จาย รัฐบาล
เงินเบี้ยยังชีพใหกับ ประชาชนผูประสบ
ผูปวยเอดส

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน งบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 การสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนตลอดจน ขยายโอกาสในการเขาถึงระบบสวัสดิการสังคมขั้นพ้ืนฐานสําหรับผูพิการผูสูงอายุและผูดอยโอกาส ใหครอบคลุม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการปองกันและ เพ่ือใหความชวยเหลือ ใหความชวยเหลือผูประสบภัย เมื่อเกิด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ผูประสบภัยไดรับ ภัยไดรับการชวย สํานักปลัด

บรรเทาความเดือดรอน ผูประสบสาธารณภัย สาธารณภัยตางๆ ในเขตเทศบาล การชวยเหลือ เหลือและบรรเทา เทศบาล
ของประชาชนที่เกิดจาก ตางๆ ในเขตเทศบาล ตําบลบานเพชร ไดครบ 100% 100% สาธารณภัยในเบื้อง
สาธารณภัย ตน 100%

รวม 4 โครงการ 9,722,000 11,460,000 11,910,000 12,360,000 12,810,000

"3/28

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน งบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 การสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนตลอดจน ขยายโอกาสในการเขาถึงระบบสวัสดิการสังคมขั้นพ้ืนฐานสําหรับผูพิการผูสูงอายุและผูดอยโอกาส ใหครอบคลุม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดงานวันผูสูงอายุ 1. เพ่ือใหผูสูงอายุรวม 1. กิจกรรมสงเสริมดานสุขภาพของ 150,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูสูงอายุ 1. ผูสูงอายุไดรวม กองสวัสดิการ

(ที่มา: แผนชุมชนหมูที่ 1,2 ตัวพบปะพูดคุยและลง ผูสูงอายุ การประกวดสุขภาพผูสูงอายุ ที่เขารวม ตัวพบปะพูดคุยและ สังคม
16,17 และ หมูที่ 21) มือทํากิจกรรมรวมกัน จัดบอรดนิทรรศการการดูแลสุขภาพ โครงการฯ ไม ลงมือทํากิจกรรม

เพ่ือสุขภาพที่ดีของผู อนามัยของผูสูงอายุบอรดนิทรรศการ นอยกวา รวมกันเกิดสุขภาพ
สูงอายุและใหเกิดความ ความรูเรื่องภาวะทางสุขภาพอนามัย รอยละ 70 ที่ดีเกิดความรัก
รักความสามัคคีรอยรัด และภาวะโภชนาการผูสูงอายุ ความสามัคคีรอยรัด
สายสัมพันธอันดีระหวาง 2. กิจกรรมสงเสริมดานสุขภาพจิตของ สายสัมพันธอันดี
ผูสูงอายุดวยกันและ ผูสูงอายุจัดประกอบศาสนพิธิสงฆ ระหวางผูสูงอายุ
ระหวางผูสูงอายุกับคน ตามหลักอุปถัมภและคุมครองพระพุทธ ดวยกันและระหวาง
ในครอบครัวกับชุมชน ศาสนาที่ประชาชนชาวไทยสวนใหญ ผูสูงอายุกับคนใน
กับทุกคนที่รวมงาน นับถือ สนับสนุนการนําหลักธรรม ครอบครัวกับชุมชน
2. เพ่ือใหผูสูงอายุ เพ่ือเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนา 2. ผูสูงอายุไดแสดง
ไดแสดงศักยภาพให คุณภาพชีวิตจัดบอรดนิทรรศการการ ศักยภาพใหชุมชน
ชุมชนลูกหลานไดให ดูแลสุขภาพอนามัยของผูสูงอายุ ลูกหลานไดใหการ
การยอมรับชื่นชมและ บอรดนิทรรศการความรูเรื่องภาวะทาง ยอมรับชื่นชมและ
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ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน สังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน



แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 การสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนตลอดจน ขยายโอกาสในการเขาถึงระบบสวัสดิการสังคมขั้นพ้ืนฐานสําหรับผูพิการผูสูงอายุและผูดอยโอกาส ใหครอบคลุม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ยึดถือปฏิบัติเปนแบบ สุขภาพอนามัยและภาวะโภชนาการผู ยึดถือปฏิบัติเปน
อยางที่ดีตอไป สูงอายุ แบบอยางที่ดีตอไป
3. เพ่ือรณรงคใหชุมชน 3. กิจกรรมสงเสริมความเขมแข็งของ 3. ชุมชนเกิดความ
ตระหนักถึงความสําคัญ ชุมชนและสืบสานประเพณีสงกรานต ตระหนักและเห็น
ของผูสูงอายุและแสดง จัดพิธีสงฆนํ้าพระและรดนํ้าดําหัวขอพร ความสําคัญของผู
ถึงความกตัญูกตเวที ผูสูงอายุจัดบอรดนิทรรศการปจจัย สูงอายุและไดแสดง
ตอบุพการี (ผูสูงอาย)ุ พ้ืนฐานการดํารงชีวิตการพิทักษคุมครอง ความกตัญูกตเวที
4. เพ่ือพัฒนายกระดับ ผูสูงอายุบอรดนิทรรศการการถายทอด ตอบุพการ(ีผูสูงอาย)ุ
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ความรูและประสบการณสังคมผูสูงอายุ 4. เกิดการพัฒนายก
ทั้งกายทั้งใจและทั้ง บอรดนิทรรศการทางสังคมการมี ระดับคุณภาพชีวิต
สังคมชุมชนใหเกิด สวนรวมการถายทอดความรูภูมิปญญา ผูสูงอายุ ทั้งกาย
สังคมแหงความสุข ผูสูงอายุตอสังคม เพ่ือตอบวัตถุประสงค ทั้งใจและทั้งสังคม
ความอบอุนชุมชน ชุมชนใหเกิดสังคม
เขมแข็ง แหงความสุขความ
5. เพ่ือสืบสานประเพณี อบอุนชุมชนเขมแข็ง
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                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน สังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)



แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 การสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนตลอดจน ขยายโอกาสในการเขาถึงระบบสวัสดิการสังคมขั้นพ้ืนฐานสําหรับผูพิการผูสูงอายุและผูดอยโอกาส ใหครอบคลุม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
รดนํ้าดําหัวขอพรผูสูง 5. เกิดการสืบสาน
อายุในเทศกาลปใหม ประเพณีรดนํ้าดําหัว
ไทย ขอพรผูสูงอายุเทศ

กาลปใหมไทย
2 โครงการฝกอบรมโรงเรียน 1. เพ่ือสงเสริมและ ดําเนินการฝกอบรมใหกับผูสูงอายุใน 150,000 145,500 150,000 150,000 150,000 ผูสูงอายุทั้ง 5 1. ผูสูงอายุไดรับ กองสวัสดิการ

ผูสูงอายุเทศบาลตําบล พัฒนาคุณภาพชีวิต เขตเทศบาลทุกวันศุกร โดยมีกิจกรรม หมูบานในเขต การพัฒนาคุณภาพ สังคม
บานเพชร และจัดการเรียนรู การเรียนรูดังน้ี เทศบาล ชีวิตและการจัด

ตลอดชีวิตผูสูงอายุ 1. ฝกอบรมดานการสงเสริมอาชีพให การเรียนรูตลอดชีวิต
2. เพ่ือสงเสริมการสราง กับผูสูงอายุ 2. ผูสูงอายุไดรับ
สุขภาพที่ดีของผูสูงอายุ 2. กิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกาย การพัฒนาตนเอง
ทั้งดานรางกายและจิตใจ เพ่ือเสริมสรางสุขภาพรางกายและ การดูแล คุมครอง
3. เพ่ือสงเสริมศักยภาพ จิตใจที่ดี และพิทักษสิทธิผู
ผูสูงอายุเห็นคุณคาภูมิ 3. จัดกิจกรรม "ขอเปนไมใกลฝงอยาง สูงอายุ
ปญญา/วัฒนธรรมทอง มีคุณคาขอใชชีวาอยางมีความสุข" 3. ผูสูงอายุไดรับการ
ถิ่นใหเปนที่ประจักษ 4. ฟนฟูศักยภาพชมรมผูสูงอายุ สรางเสริมสุขภาพ
ยอมรับและไดรับการ เทศบาลตําบลบานเพชร ที่ดีของผูสูงอายุทั้ง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน สังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)



แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 การสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนตลอดจน ขยายโอกาสในการเขาถึงระบบสวัสดิการสังคมขั้นพ้ืนฐานสําหรับผูพิการผูสูงอายุและผูดอยโอกาส ใหครอบคลุม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
สืบทอดตอไป 5. กิจกรรม"งานศพ งานเศราบาน ดานรางกายและ
4. เพ่ือใหความรูการ เพชร เรางดเหลาเอาบุญ" จิตใจ
ดูแลและพัฒนาตนเอง 6. โครงการ"สงบุญใหผูไปเติมกําลัง 4. ผูสูงอายุไดรับ
คุมครองและพิทักษสิทธิ ใจใหผูอยู รวมหมูอยูฟงสวด โอกาสในการสราง
ของผูสูงอายุ พระอภิธรรม" สรรคประโยชนแก
5. เพ่ือใหความรูการ ชุมชนและสังคม
สรางสรรคประโยชน 5. ผูสูงอายุไดรับการ
แกชุมชน/สังคมและ พัฒนาศักยภาพผู
การบริหารจัดการตอ สูงอายุใหเปนที่
องคกร ประจักษและยอมรับ

6. ผูสูงอายุไดรับ
การสงเสริมภูมิ
ปญญาวัฒนธรรม
ทองถิ่นและรักษา
ใหดํารงสืบทอด
ตอไป

"3/32
                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน สังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 การสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนตลอดจน ขยายโอกาสในการเขาถึงระบบสวัสดิการสังคมขั้นพ้ืนฐานสําหรับผูพิการผูสูงอายุและผูดอยโอกาส ใหครอบคลุม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการ"เดินไปคุยไป เพ่ือใหผูสูงอายุมี จัดกิจกรรมเดินไปคุยไป ถามไถ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูสูงอายุ ผูสูงอายุมีคุณภาพ กองสวัสดิการ

ถามไถเยี่ยมบาน คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและ เยี่ยมบานสรางสรรคชุมชนของผูสูงอายุ ที่เขารวม ชีวิตที่ดีขึ้น สังคม
สรางสรรคชุมชน" สามารถดํารงชีวิตอยาง โครงการฯไมนอย

เปนสุข กวารอยละ 70
4 โครงการ "จักยานสามวัย เพ่ือใหประชาชนมี จัดกิจกรรมปนจักยานสามวัย ปนไป 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนทั้ง 5 ประชาชนมีสุขภาพ กองสวัสดิการ

ปนไปดวยกัน สรางสรรค สุขภาพแข็งแรง ดวยกัน สรางสรรคสรางสุข ในวันพอ หมูบาน ที่เขา แข็งแรง สังคม
สรางสุข" และวันแมของทุกป รวมโครงการฯ

5 โครงการสงเคราะหผูดอย 1. เพ่ือคนหาผูประสบ 1. ออกแบบสํารวจและจัดเก็บขอมูล 20,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูดอยโอกาส 1. มีขอมูลบุคคล/ กองสวัสดิการ
โอกาส ปญหาภาวะยากลําบาก ผูประสบปญหายากจน ยากลําบาก ผูประสบปญหา ครอบครัวที่ประสบ สังคม

ยากจนไมใครดูแลหรือ ทั้ง 5 หมูบานจากผูนําชุมชน ยากจน ยากลํา ปญหาและอยูใน
ประสบปญหาสังคม 2. แตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อน บากไดรับการ ภาวะยากลําบาก
2. เพ่ือระดมการมีสวน โครงการ ชวยเหลือ 100% เพ่ือเปนขอมูลไว
รวมของประชาชนใน 3. ประชุม/วิเคราะหขอมูลเพ่ือขับ ชวยเหลือทันทวงที
ชุมชน/ภาคสวนราชการ เคลื่อนงานโครงการ 2. เกิดการมีสวนรวม
3. เพ่ือพัฒนาและยก 4. ดําเนินการใหความชวยเหลือ ของประชาชน/
ระดับคุณภาพชีวิต 5. สรุปผลการดําเนินงาน ชุมชน และผูเกี่ยว
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ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน สังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ



แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 การสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนตลอดจน ขยายโอกาสในการเขาถึงระบบสวัสดิการสังคมขั้นพ้ืนฐานสําหรับผูพิการผูสูงอายุและผูดอยโอกาส ใหครอบคลุม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ประชาชนที่ประสบ ของทุกฝาย
ภาวะความยากลําบาก/ 3. ประชาชนไดรับ
เดือดรอนในเขต ความชวยเหลือและ
เทศบาล ทั้งกายใจ มีความอบอุนกับการ
สุขภาพความเปนอยูให ดูแลซึ่งกันและกัน
ดีขึ้นตามอัตภาพ ของคนในชุมชน

6 โครงการจะมีจะจนคน 1. เพ่ือคนหาบุคคล/ 1. ออกแบบสํารวจและจัดเก็บขอมูล 30,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูประสบภาวะ 1. มีขอมูลบุคคล/ กองสวัสดิการ
บานเพชรไมทอดทิ้งกัน ครอบครัวที่ประสบ เชิงลึกผูประสบภาวะความยากลําบาก ความยากลําบาก ครอบครัวที่ประสบ สังคม

ภาวะความยากลําบาก ในชุมชน 5 หมูบานในเขตเทศบาล ไดรับการการ ภาวะความยาก
ในชุมชน อยางทั่วถึง 2. วิเคราะหขอมูลผูประสบความยาก ชวยเหลือ 100% ลําบาก/ผูเดือดรอน
2. เพ่ือคนหาปญหาและ ลําบาก/ผูเดือดรอนรายคน/รายครัว ในชุมชน ครบถวน

คนหาความตองการ เรือน/รายคน 2. คนพบปญหาและ
ความชวยเหลือของ 3. แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ คนหาความตองการ
บุคคล/ครอบครัว และคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการ ความชวยเหลือของ
ที่ประสบภาวะความ 4. ประชุมวางแผนกําหนดแนวทาง บุคคล/ครอบครัวที่
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน สังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน



แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 การสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนตลอดจน ขยายโอกาสในการเขาถึงระบบสวัสดิการสังคมขั้นพ้ืนฐานสําหรับผูพิการผูสูงอายุและผูดอยโอกาส ใหครอบคลุม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ยากลําบากในชุมชน วิธีการขับเคลื่อนโครงการอยางเปน ประสบภาวะความ
3. เพ่ือระดมการมีสวน ระบบ/ทุกระยะ ยากลําบาก/ผูเดือด
รวมของประชาชนใน 5. จัดระดมสิ่งของและความชวยเหลือ รอนในชุมชน
ชุมชน/นอกชุมชน อ่ืนๆจากประชาชนในเขตเทศบาล/ 3. เกิดการมีสวนรวม
และผูเยวของทุกภาค ตางพ้ืนที่ตามความจําเปน ของประชาชนใน
สวนทุกฝายในการขับ 6. จัดระบบ/ระเบียบหลักเกณฑและ ชุมชน/นอกชุมชน
เคลื่อนโครงการ วางแผนการใหความชวยเหลืออยาง และผูเกี่ยวของ
4. เพ่ือระดมทรัพยากร เหมาะสมเปนธรรม ทั้งในระยะสั้น ทุกสวน ทุกฝาย
โดยขอรับบริจาคสิ่งของ ระยะปานกลางและระยะยาวเพ่ือยก ในการขับเคลื่อน
ที่จําเปนสําหรับการยัง ระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัว โครงการ
ชีพและขอรับการสนับ ผูประสบภาวะความยากลําบาก/ 4. มีทรัพยากรโดย
สนุนปจจัยดานอ่ืนๆ ประชาชนผูเดือดรอนอ่ืนๆอยางยั่งยืน ขอรับบริจาคสิ่งของ
ที่จําเปนสําหรับที่ ดวยการพ่ึงตนเองได ในอนาคต ที่จําเปนสําหรับการ
ประสบภาวะเดือดรอน ยังชีพและไดรับการ
จากชุมชนในเขต สนับสนุนปจจัยดาน
เทศบาล/ตางพ้ืนที่ อ่ืนๆที่จําเปนของผู
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ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน สังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน



แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 การสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนตลอดจน ขยายโอกาสในการเขาถึงระบบสวัสดิการสังคมขั้นพ้ืนฐานสําหรับผูพิการผูสูงอายุและผูดอยโอกาส ใหครอบคลุม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5. เพ่ือสรางสังคมบาน ประสบภาวะเดือด
เพชรที่นาอยูแบบดั้ง รอน จากชุมชนใน
เดิมดวยการสรางให เขตเทศบาล/ตาง
เกิดความรักความผูก พ้ืนที่
พันรอยรัดถักทอสาย 5. กอเกิดสรางสังคม
สัมพันธอันดีระหวาง บานเพชรนาอยูแบบ
คนในชุมชนที่มีฐานะ ดั้งเดิม เกิดความรัก
ความเปนอยูที่แตกตาง ความผูกพันรอยรัด
กันใหไดมีโอกาสชวย ถักทอสายสัมพันธ
เหลือเกื้อกูลกันและกัน อันดีระหวางคนใน
โดยเฉพาะผูที่ดอย ชุมชนที่มีฐานะ
โอกาสกวาและผู ความเปนอยูที่แตก
ประสบภาวะความยาก ตางกัน ไดมีโอกาส
ลําบากกวาเดือดรอน ชวยเหลือเกื้อกูลกัน
กวากอเกิดความรัก และกัน โดยเฉพาผูที่
ความผูกพันปรองดอง ดอยโอกาสกวาและ

"3/36

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน สังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม



แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 การสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนตลอดจน ขยายโอกาสในการเขาถึงระบบสวัสดิการสังคมขั้นพ้ืนฐานสําหรับผูพิการผูสูงอายุและผูดอยโอกาส ใหครอบคลุม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
สมานฉันทสมัครสมาน ผูประสบภาวะความ
สามัคคีหวงหาอาทร ยากลําบากกวาเกิด
ของคนในชุมชนเดียว ความรักผูกพันปอง
กันมากขึ้น ดองสมานฉันท
6. เพ่ือพัฒนาและยก หวงหาอาทรของคน
ระดับคุณภาพชีวิต ในชุมชนเดียวกัน
ประชาชนที่ประสบ มากขึ้น
ภาวะความยากลําบาก/ 6. ประชาชนที่
เดือดรอนในเขต ประสบภาวะความ
เทศบาลทั้งกาย ทั้งใจ ยากลําบาก/ผูเดือด
และทั้งสังคมชุมชน รอนในเขตเทศบาล
ใหเกิดความผาสุก ไดรับการชวยเหลือ
ตามอัตภาพ และไดรับการพัฒนา

ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต ทั้งกาย ทั้งใจ
และมีความสุขตาม
อัตภาพ "3/37

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 การสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนตลอดจน ขยายโอกาสในการเขาถึงระบบสวัสดิการสังคมขั้นพ้ืนฐานสําหรับผูพิการผูสูงอายุและผูดอยโอกาส ใหครอบคลุม

แผนงาน สังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการจัดตั้งสภาเด็ก เพ่ือสนับสนุนใหเกิด สนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการจัดตั้งสภา มีสภาเด็กและ กองสวัสดิการ

และเยาวชน องคกรของเยาวชนใน เพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน/ เด็กและเยาวชน เยาวชนในการ สังคม
การขับเคลื่อนกิจกรรม องคกรเด็กและเยาวชนของเทศบาล จํานวน 1 คณะ พัฒนาศักยภาพเด็ก
พัฒนาของเยาวชน ตําบลบานเพชร เยาวชนในเขต

เทศบาลฯ
8 โครงการพัฒนาครอบครัว 1. เพ่ือเสริมสรางให สนับสนุนการจัดกิจกรรมของครอบครัว 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จัดกิจกรรมฯ 1. คนในครอบครัวมี กองสวัสดิการ

จิตสาธารณะ ครอบครัวมีความรับผิด เปาหมายคือครอบครัวที่ไดรับการคัด 1 ครั้งตอป ความรับผิดชอบตอ สังคม
ชอบตอสังคม เลือกใหเปนครอบครัวจิตสาธารณะ สังคมมากขึ้น
2. เพ่ือลดปญหาสังคม จํานวน 5 ครอบครัว ในเขตเทศบาล 2.ปญหาสังคมใน
ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ตําบลบานเพชร ปจจุบันลดลง

9 โครงการกอสรางบาน เพ่ือชวยเหลือผูดอย กอสรางบานทองถิ่นไทยเทิดไท 100,000 0 0 0 0 บานทองถิ่นไทย ผูดอยโอกาส กองชาง
ทองถิ่นไทยเทิดไทองคราชัณ โอกาส ผูยากไรใหมี องคราชัณ เทิดไทองคราชัณ ผูยากไรมีความเปน

ความเปนอยูที่ดีขึ้น จํานวน 1 หลัง อยูที่ดีขึ้น
10 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนา 1. เพ่ือพัฒนาเยาวชน 1. จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนกลุม 0 15,600 50,000 50,000 50,000 เยาวชนแกนนํา 1. เยาวชนไดรับ กองสวัสดิการ

ศักยภาพเยาวชนแกนนํา ใหมีสุขภาวะที่ดีพรอม เปาหมายโดยใชกรอบแนวคิดการ ของชุมชนที่เขา ความรูและแนวทาง สังคม
4 ดี รูรักสามัคคีพัฒนา เปนสวนหน่ึงในการ พัฒนาชีวิตวิถีพุทธธรรม 4 ดานคือ รับการฝกอบรม ในการพัฒนาตน
ทองถิ่น รวมพัฒนาทองถิ่น 1.ดานรางกาย (กายภาวนา) จํานวน 50 คน ใหมีความพรอมตอ "3/38

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 การสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนตลอดจน ขยายโอกาสในการเขาถึงระบบสวัสดิการสังคมขั้นพ้ืนฐานสําหรับผูพิการผูสูงอายุและผูดอยโอกาส ใหครอบคลุม

แผนงาน สังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน สังคมสงเคราะห



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
อยางยั่งยืน 2.ดานสังคมหรือพฤติกรรม(ศีลภาวนา) การพัฒนาทองถิ่น
2. เพ่ือสงเสริมการ 3. ดานจิตใจหรืออารมณ (จิตภาวนา) ของตน
พัฒนาทองถิ่นโดยอาศัย และ 4.ดานปญญา(ปญญาภาวนา) 2. เกิดเครือขายการ
พลังการมีสวนรวมของ เพ่ือใหเยาวชนมีสุขภาวะอยางครอบ มีสวนรวมในการ
ทุกภาคสวน คลุมและมีวิธีการอบรมทั้งภาคทฤษฏี พัฒนาทองถิ่นที่
3. เพ่ือสรางกลุม ภาคปฏิบัติและกิจกรรมธรรม สามารถรวมพัฒนา
เยาวชนแกนนําที่มี นันทนาการ ดานอ่ืนๆอยาง
ศักยภาพสอดรับกับ 2. การจัดตั้งกลุมเยาวชนแกนนํา ตอเน่ือง 
ความตองการการ เพ่ือพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน 3. มีการจัดตั้งกลุม

พัฒนาทองถิ่นในอนาคต 3. การจัดทําเอกสารทางวิชาการ เยาวชนแกนนํา 4 ดี
เผยแพรผลงานโครงการกิจกรรม เพ่ือการพัฒนา
อบรมใหความรูพฤติกรรมเด็กและ ทองถิ่นในพ้ืนที่
เยาวชนที่ไมพึงประสงคโดยอาศัยกลไก เทศบาลตําบล
ขับเคลื่อนติดตามความรวมมือของ บานเพชร
ทองถิ่นและชุมชนและการสรางคานิยม 4. หนวยงานที่เกี่ยว
ที่เปดกวางในระดับครอบครัวและตัว ของไดรับขอมูล

"3/39

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 การสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนตลอดจน ขยายโอกาสในการเขาถึงระบบสวัสดิการสังคมขั้นพ้ืนฐานสําหรับผูพิการผูสูงอายุและผูดอยโอกาส ใหครอบคลุม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน สังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วัยรุนเองประกอบกับความกาวหนา โครงการซึ่งสามารถ
ของเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน นําไปตอยอดหรือ
และวัฒนธรรมขามชาติทําใหเยาวชน สงเสริมพัฒนาตอได
ถูกกระตุนดวยสิ่งเรา เชน สื่อลามกใน
โลกอินเตอรเน็ตสิ่งเหลาน้ีมีผลทําให
เยาวชนเกิดพฤติกรรมทางเพศที่ไม
เหมาะสมดวยการขาดวุฒิภาวะและ
ทักษะในการควบคุมอารมณทางเพศ
ของตนเอง เยาวชนจึงมีเพศสัมพันธใน
เวลาที่ไมเหมาะสม
4. ดําเนินการสรรหาเยาวชนตนแบบ
ของเทศบาลตําบลบานเพชร

11 โครงการปรับปรุงศูนยการ เพ่ือใหมีศูนยการเรียนรู ปรับปรุงโครงสรางหลังคา ปูกระเบื้อง 0 200,000 500,000 500,000 500,000 ศูนยการเรียนรู ผูสูงอายุเทศบาล กองชาง
เรียนรูโรงเรียนผูสูงอายุ สําหรับทํากิจกรรมของ ทาสี ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (หลังเดิม) โรงเรียนผูสูงอายุ ตําบลบานเพชรมี
เทศบาลตําบลบานเพชร ผูสูงอายุเทศบาลตําบล ดวยวิธีการจางเหมาบริการ จํานวน 1 หลัง ศูนยการเรียนรู

บานเพชร สําหรับทํากิจกรรม
รวม 11 โครงการ 545,000 606,100 945,000 945,000 945,000 "3/40

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 การสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนตลอดจน ขยายโอกาสในการเขาถึงระบบสวัสดิการสังคมขั้นพ้ืนฐานสําหรับผูพิการผูสูงอายุและผูดอยโอกาส ใหครอบคลุม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมใหความรู 1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ  1. ดําเนินการฝกอบรมใหความรู 10,000 81,975 100,000 100,000 100,000 กลุมสตรีที่เขารวม 1. กลุมสตรีไดรับ กองสวัสดิการ

เชิงปฏิบัติการสงเสริมและ ของกลุมพัฒนาสตรีใหมี สงเสริมพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี ฝกอบรมและรวม ความรูสามารถ สังคม
พัฒนาอาชีพกลุมสตรี ความรูความสามารถนํา โดยวิทยากรจากพัฒนาชุมชนอําเภอ กิจกรรมวันสตรี พัฒนาตนเองและ

มาพัฒนาทองถิ่น บําเหน็จณรงค สากล จํานวน พัฒนาชุมชน
2. เพ่ือสงเสริมสนับ 2. ดําเนินกิจกรรมสงเสริมอาชีพกลุม 75 คน 2. กลุมสตรีไดรับ
สนุนการรวมกลุมพัฒนา สตรีโดยวิทยากรภูมิปญญาทองถิ่น การสงเสริมใหมี
สตรีดานอาชีพเพ่ิม 3. จัดงานวันสตรีสากล สวนรวมในกิจกรรม
รายไดลดรายจาย 4. จัดกิจกรรมรวมพลังสตรีสรางพล ทางสังคม
3. เพ่ือใหมีสวนรวมใน เมืองดีวิถีประชาธิปไตย 3. กลุมสตรีไดรับ
กิจกรรมของกลุมพัฒนา 5. จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการ การสงเสริมการรวม
สตรีและกิจกรรมกองทุน พัฒนากับการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน กลุมอาชีพเกิดคลัง
พัฒนาบทบาทสตรี (OTOP) ใหกับกลุมสตรีและกลุม ปญญา

อาชีพตางๆ
2 โครงการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือสรางความอบอุน 1. จัดกิจกรรมประกวดครอบครัวดี 20,000 20,000 30,000 30,000 30,000 ครอบครัวที่ผาน ครอบครัวมีความ กองสวัสดิการ

ครอบครัวดี มีมาตรฐาน และความเขมแข็ง มีมาตรฐานเทศบาลตําบลบานเพชร การประกวดตาม เขมแข็งคนในครอบ สังคม
ภายในครอบครัว 2. จัดกิจกรรมวันรณรงคยุติความรุนแรง โครงการ 15 ครัวมีความอบอุน
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 การสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนตลอดจน ขยายโอกาสในการเขาถึงระบบสวัสดิการสังคมขั้นพ้ืนฐานสําหรับผูพิการผูสูงอายุและผูดอยโอกาส ใหครอบคลุม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน



ในครอบครัว ครอบครัว
3. จัดกิจกรรมหน่ึงสมองสองมือแม
สรางสุขแกครอบครัวและชุมชน

3 โครงการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือลดปญหาดาน จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดกิจกรรมฯ ปญหาดานอาชญา กองสวัสดิการ
ชีวิตปองกันปญหาดาน อาชญากรรมโรคเอดส ปองกันปญหาดานอาชญากรรม 1 ครั้งตอป กรรมโรคเอดส สังคม
อาชญากรรมโรคเอดส การละเมิดสิทธิเด็กและ โรคเอดส การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การละเมิดสิทธิเด็ก
การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี สตรีที่เกิดขึ้นในปจจุบัน และสตรี ลดลง

4 โครงการอบรมเพ่ิม 1. เพ่ือสรางกระแสให คัดเลือก เด็กและเยาวชนที่มีคุณสมบัติ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กและเยาวชน 1. เด็กและเยาวชน กองสวัสดิการ
ศักยภาพคนดีศรีบานเพชร สังคมเกิดความตระหนัก “คนดีศรีแผนดินถิ่นบานเพชร” ที่มีคุณสมบัติ ไดรับการพิจารณา สังคม

เห็นคุณคาของการ สาขาตางๆ ดังน้ี “คนดีศรีแผนดิน คัดเลือกใหไดรับ
กระทําความดีและให 1.1 มีคนดีศรีแผนดินถิ่นบานเพชร ถิ่นบานเพชร” รางวัล“คนดีศรี
เด็ก เยาวชนเปนคนดี ดานนักเขียนรุนเยาว จํานวน 3 คน สาขาตางๆ แผนดินถิ่นบานเพชร
มีคุณธรรม จริยธรรม 1.2 มีคนดีศรีแผนดินถิ่นบานเพชร จํานวน 15 คน สาขาตางๆและ
และมีระเบียบวินัยที่ ดานนักอานรุนเยาว จํานวน 3 คน ประกาศเกียรติคุณ
ดีงาม 1.3 มีคนดีศรีแผนดินถิ่นบานเพชร ใหรับทราบโดยทั่ว

"3/42

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 การสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนตลอดจน ขยายโอกาสในการเขาถึงระบบสวัสดิการสังคมขั้นพ้ืนฐานสําหรับผูพิการผูสูงอายุและผูดอยโอกาส ใหครอบคลุม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2. เพ่ือคัดเลือกเด็กและ ดานคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 3 คน กันเปนการสราง

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



เยาวชน ที่มีคุณสมบัติ 1.4 มีคนดีศรีแผนดินถิ่นบานเพชร แบบอยางที่ดี
“คนดีศรีแผนดินถิ่น ดานความกตัญูกตเวที จํานวน 3 คน 2.เปนการสนับสนุน
บานเพชร”สาขาตางๆ 1.5 มีคนดีศรีแผนดินถิ่นบานเพชร ใหครอบครัวและ
และประกาศเกียรติคุณ ดานมารยาทไทย จํานวน 3 คน ชุมชนเห็นความ
ใหรับทราบโดยทั่วกัน สําคัญหรือมีสวน
ในโอกาสสําคัญๆ รวมในกิจกรรมการ
3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ พัฒนาเด็กและ
คณะทํางาน ผูนําชุมชน เยาวชน
สภาเด็กและเยาวชน 3. เกิดกระบวนการ
ในการบริหารจัดการ จัดทําแผนพัฒนา
กิจกรรมอยางมี เด็กและเยาวชนโดย
ประสิทธิภาพ การมีสวนรวมของ

เทศบาล องคกร
ประชาชน ผูทรง
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 การสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนตลอดจน ขยายโอกาสในการเขาถึงระบบสวัสดิการสังคมขั้นพ้ืนฐานสําหรับผูพิการผูสูงอายุและผูดอยโอกาส ใหครอบคลุม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
คุณวุฒิและสภาเด็ก
และเยาวชนตําบล

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



บานเพชร
4. เกิดการบูรณาการ
การทํางานเรื่องเด็ก

เยาวชนและครอบ
ครัวอยางเปนระบบ
มีเปาหมายมี

กระบวนงานที่สอด
รับและเกื้อกูลกัน

รวม 4 โครงการ 70,000 141,975 170,000 170,000 170,000
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 พัฒนาระบบการสงเสริมสุขภาพการควบคุมและปองกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องตน และการฟนฟูสภาพโดยการมีสวนรวมของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการรณรงคปองกันโรค เพ่ือปองกันและควบคุม จัดกิจกรรม"วันเอดสโลก" เน่ืองใน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จัดกิจกรรมฯ อัตราการปวยและ กองสาธารณสุข

เอดสเน่ืองในวันเอดสโลก โรคเอดสในเขตเทศบาล วันเอดสโลก วันที่ 1 ธันวาคมของ 1 ครั้งตอป ตายจากโรคเอดส และสิ่งแวดลอม
(ที่มา: แผนชุมชน หมูที่ 1,2 ทุกป ลดลง

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน



16,17 และ หมูที่ 21)
2 โครงการขับเคลื่อนการ 1.เพ่ือรณรงคใหความรู จัดประชุมอบรมใหความรูเกี่ยวกับโรค 40,000 48,900 50,000 50,000 50,000 ฉีดวัคซีนปองกัน 1. ประชาชนทั่วไป กองสาธารณสุข

ดําเนินงานปองกันโรคพิษ แกประชาชนทั่วไปเจา พิษสุนัขบาการปองกันการปฏิบัติตัว โรคพิษสุนัขบาให เจาของสัตวเลี้ยง และสิ่งแวดลอม
สุนัขบาภายใตโครงการ ของสัตวเลี้ยงสุนัขและ และแนวทางดําเนินการอ่ืนๆ แกสุนัขและแมว สุนัขและแมวมีความ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย แมวใหมีความรูเรื่อง จํานวน 1 วัน และออกปฏิบัติงาน ครอบคลุมไมนอย รูเรื่องการฉีดวัคซีน
จากโรคพิษสุนัขบาตาม การฉีดวัคซีนปองกัน ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาใน กวา รอยละ 80 ปองกันโรคพิษสุนัข
พระปณิธานศาสตราจารย โรคพิษสุนัขบาในสุนัข ชุมชนตามแผนดําเนินการของโครงการ บาในสุนัขและแมว
ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ และแมว 2. ทราบจํานวน
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 2. เพ่ือทราบจํานวน ประชากรสุนัขและ
อัครราชกุมารี ประชากรสุนัขและแมว แมวในพ้ืนที่เทศบาล
(ที่มา: แผนชุมชน หมูที่ 1,2 ในพ้ืนที่เทศบาลตําบล ตําบลบานเพชร
16,17 และ หมูที่ 21) บานเพชรอยาง อยางครบถวน

ครบถวน 3. ประชาชนมีสวน
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 พัฒนาระบบการสงเสริมสุขภาพการควบคุมและปองกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องตน และการฟนฟูสภาพโดยการมีสวนรวมของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3. เพ่ือกระตุนและเสริม รวมและตระหนักถึง
สรางใหประชาชนมีสวน ความสําคัญในการ
รวมและตระหนักถึง นําสุนัขและแมวใน
ความสําคัญในการนํา ความดูแลไปรับการ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



สุนัขและแมวในใน ฉีดวัคซีนปองกันโรค
ความดูแลไปรับการฉีด พิษสุนัขบา
วัคซีนปองกันโรคพิษ 4. จัดบริการ
สุนัขบา สาธารณะใหประชา
4. เพ่ือสงเสริมและ ชนทุกหลังคาเรือน
สนับสนุนการจัดบริการ สามารถเขาถึง
สาธารณะใหประชาชน บริการฉีดวัคซีน
ทุกหลังคาเรือนสามารถ ปองกันโรคพิษสุนัข
เขาถึงบริการฉีดวัคซีน บาหรือบริการอ่ืนๆ
ปองกันโรคพิษสุนัขบา ไดอยางครอบคลุม
หรือบริการอ่ืนๆไดอยาง เปาหมายในทุกพ้ืน
ครอบคลุมเปาหมายใน ที่ในเขตเทศบาล
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 พัฒนาระบบการสงเสริมสุขภาพการควบคุมและปองกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องตน และการฟนฟูสภาพโดยการมีสวนรวมของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาล ตําบลบานเพชร
ตําบลบานเพชร

3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู 1. เพ่ือสงเสริมการ พัฒนาศักยภาพผูประกอบการรานคา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1. ผูประกอบการ 1. ผูประกอบการ กองสาธารณสุข
ประกอบการรานคา พัฒนาศักยภาพผู จําหนายอาหาร จํานวน 30 ราย มีความรูความ รานคาไดรับการ และสิ่งแวดลอม
จําหนายอาหารสูมาตรฐาน ประกอบการรานคาผู ในพ้ืนที่เขตเทศบาลตําบลบานเพชร เขาใจเกี่ยวกับ พัฒนาศักยภาพเพ่ือ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



Clean Food Good Taste สัมผัสอาหารใหไดมาตร มาตรฐาน Clean ใหผูสัมผัสอาหารให
อยางยั่งยืน ฐาน Clean Food  Food  Good ไดมาตรฐาน Clean

Good Taste Taste ไมนอยกวา Food Good Taste
2. สงเสริมและสนับ รอยละ 80 2. ประชาชนผู
สนุนใหประชาชนผู 2. ผูประกอบการ บริโภคไดบริโภค
บริโภคไดบริโภคอาหาร เขารวมโครงการ อาหารที่ปลอดภัย
ที่ปลอดภัยและมีพฤติ ไมนอยกวา และมีพฤติกรรมการ
กรรมการบริโภคที่ 30 ราน บริโภคที่ถูกตอง
ถูกตอง
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 พัฒนาระบบการสงเสริมสุขภาพการควบคุมและปองกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องตน และการฟนฟูสภาพโดยการมีสวนรวมของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1. เพ่ือสงเสริมการ 1. ประสานงานขอความรวมมือกับสวน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูประกอบอาชีพ 1. ผูประกอบอาชีพ กองสาธารณสุข

และสงเสริมความรูและ พัฒนาศักยภาพผู ราชการ องคกรภาคประชนและอ่ืนๆ พนักงานเก็บขน พนักงานเก็บขนขยะ และสิ่งแวดลอม
ปองกันความเสี่ยงจากโรค ประกอบอาชีพพนักงาน ที่เกี่ยวของ ในการประกอบอาชีพ ขยะมีความรูความ มีความรูความเขาใจ
ที่เกิดจากการประกอบ เก็บขนขยะมีความรู พนักงานเก็บขนขยะ เชน โรงพยาบาล เขาใจในการปอง ในการปองกันความ
อาชีพพนักงานเก็บขนขยะ ความเขาใจในการปอง บําเหน็จณรงค สํานักงานสาธารณสุข กันความเสี่ยงจาก เสี่ยงจากโรคที่เกิด

กันความเสี่ยงจากโรคที่ อําเภอบําเหน็จณรงค โรคที่เกิดจากการ จากการประกอบ

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน



เกิดจากการประกอบ 2. ประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ ประกอบอาชีพ อาชีพพนักงานเก็บ
อาชีพพนักงานเก็บ โดยใชสื่อตางๆ เชน ปายประชา พนักงานเก็บขน ขนขยะ
ขนขยะ สัมพันธวิทยุชุมชน เปนตน ขยะไมนอยกวา 2. ผูประกอบอาชีพ
2. เพ่ิมพูนทักษะในการ 3. ดําเนินการจัดฝกอบรมแกผูประกอบ รอยละ 80 พนักงานเก็บขนขยะ
ปฏิบัติงานอยางมี อาชีพพนักงานเก็บขนขยะ เทศบาล ปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ตําบลบานเพชร 1 วัน ประสิทธิภาพ
3. ปองกันการเกิดการ 3. การเจ็บปวยจาก
เจ็บปวยจากโรคที่เกิด โรคที่เกิดจาก
จากประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพ
พนักงานเก็บขนขยะ พนักงานเก็บขน

ขยะลดลง "3/48

แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 พัฒนาระบบการสงเสริมสุขภาพการควบคุมและปองกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องตน และการฟนฟูสภาพโดยการมีสวนรวมของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือสงเสริมศักยภาพผู จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูประกอบ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จัดกิจกรรม ผูประกอบการฆา กองสาธารณสุข

ผุประกอบการฆาสัตวและ ประกอบการฆาสัตว การฆาสัตวและจําหนายเน้ือสัตวสู 1 ครั้งตอป สัตวและจําหนาย และสิ่งแวดลอม
จําหนายเน้ือสัตวสูมาตรฐาน และจําหนายเน้ือสัตว มาตรฐานเขียงเน้ือสะอาดปลอดภัย เน้ือสัตวมีศักยภาพ
เขียงเน้ือสะอาดปลอดภัย ใหดีขึ้น เพ่ิมขึ้น

6 โครงการออกหนวยบริการ เพ่ือใหประชาชนไดรับ จัดกิจกรรมออกหนวยบริการเคลื่อนที่ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน ทั้ง 5 ประชาชนไดรับ กองสาธารณสุข
เคลื่อนที่เชิงรุกเพ่ือให บริการดานสุขภาพตาม เชิงรุกเพ่ือใหบริการดานการสงเสริม หมูบานไดรับ บริการดูแลสุขภาพ และสิ่งแวดลอม
บริการดานการสงเสริม สิทธิประโยชนโดยทั่วถึง สุขภาพปองกันโรคและการรักษา บริการการดูแล อยางทั่วถึง

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน



สุขภาพปองกันโรคและ พยาบาลเบื้องตนแกประชาชนและ สุขภาพอยาง
การรักษาพยาบาลเบื้องตน ผูดอยโอกาสในเขตเทศบาลฯ ทั่วถึง
แกประชาชนและผูดอย
โอกาสในเขตเทศบาลฯ

7 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1. เพ่ือสงเสริมการ ดําเนินการจัดฝกอบรมแกแกนนํา 80,000 10,000 10,000 10,000 10,000 แกนนําสุขภาพ/ 1. แกนนําสุขภาพ กองสาธารณสุข
แกนนําสุขภาพชุมชนและ พัฒนาศักยภาพแกนนํา สุขภาพและแกนนําชุมชนและสราง แกนนําชุมชน และแกนนําชุมชนมี และสิ่งแวดลอม
สรางเครือขายในการปอง สุขภาพชุมชนและสราง เครือขายในการปองกันและควบคุม ที่เขารับการฝก ความรูความเขาใจ
กันและควบคุมโรคติดตอ เครือขายในการปองกัน โรคติดตอ 1 วัน อบรม จํานวน ในการปองกันและ
(ที่มา : แผนชุมชน หมูที่ 1,2 และควบคุมโรคติดตอ 30 ราย ควบคุมโรคติดตอ
16,17 และ หมูที่ 21) 2. เพ่ิมพูนทักษะในการ 2. มีเครือขายในการ "3/49

แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 พัฒนาระบบการสงเสริมสุขภาพการควบคุมและปองกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องตน และการฟนฟูสภาพโดยการมีสวนรวมของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ปฏิบัติการอยางมี ปองกันและควบคุม
ประสิทธิภาพ โรคติดตอในชุมชน
3. เพ่ือสรางเครือขาย
ในการปองกันและควบ
คุมโรคติดตอ

8 โครงการปองกันและ 1. เพ่ือตรวจคัดกรอง 1. ดําเนินการตรวจคัดกรองกลุมเสี่ยง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูปวยโรคเรื้อรัง 1. ลดอัตราปวยดวย กองสาธารณสุข
ควบคุมดูแลผูปวยโรค และเสริมสรางการดูแล (รวมกับ รพ.) ทั้ง 5 หมูบานที่ โรคเบาหวานและ และสิ่งแวดลอม
เรื้อรัง (เบาหวานโรค ตนเองเพ่ือควบคุมภาวะ 2. พัฒนาระบบฐานขอมูลของ ไดตรวจคัดกรอง ความดันโลหิตสูง

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน



ความดันโลหิตสูง) เสี่ยงในผูปวยโรคเรื้อรัง ผูปวยโรคเรื้อรังใหมีประสิทธิภาพ และสงเสริมการ 2. ผูปวยไดปรับ
ในเขตเทศบาลฯ 3. สงเสริมใหเกิดชมรมผูปวยโดย ปรับเปลี่ยนโรค เปลี่ยนพฤติกรรม
2. เพ่ือสงเสริมการปรับ ใหการสนับสนุนงบประมาณอยาง เรื้อรังพฤติกรรม การดูแลตนเอง
เปลี่ยนพฤติกรรมดาน ตอเน่ือง ดานสุขภาพของ
สุขภาพของผูปวยโรค ผูปวยโรคเรื้อรัง
เรื้อรัง
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 พัฒนาระบบการสงเสริมสุขภาพการควบคุมและปองกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องตน และการฟนฟูสภาพโดยการมีสวนรวมของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการปองกันและ 1. เพ่ือดําเนินการ ดําเนินการปองกัน ควบคุม และทําลาย 80,000 57,450 60,000 60,000 60,000 คา House Index 1.สามารถดําเนิน กองสาธารณสุข

ควบคุมโรคไขเลือดออก ปองกันและควบคุมโรค แหลงเพาะพันธุยุงลายในชุมชน นอยกวาหรือเทา การปองกันและ และสิ่งแวดลอม
ไขเลือดออกไดทัน 1. บาน ในหมูบานทุกหมูบาน 10 (HI ≤10) คา ควบคุมโรคไขเลือด
เหตุการณ 2. โรงเรียน จํานวน 3 แหง BI นอยกวาหรือ ออกไดทันเหตุการณ
2. เพ่ือทําลายแหลง 3. วัด จํานวน 2 แหง เทา 50 ไมนอย 2. ทําลายแหลง
เพาะพันธและภาชนะ 4. สถานที่ราชการ จํานวน 1 แหง กวารอยละ 80 เพาะพันธและ
เสี่ยง ในชุมชน โรงเรียน 5. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 แหง ของชุมชน ภาชนะเสี่ยงใน
และวัดที่เปนแหลง และคา ชุมชน โรงเรียน
เพาะโรค Container Index และวัดที่เปนแหลง

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน



3. เพ่ือประชาสัมพันธ นอยกวาหรือเทา เพาะโรค
สถานการณและให 10 (CI ≤ 10) ใน 3. ประชาสัมพันธ
ความรูประชาชนสราง สถานบริการตางๆ สถานการณและให
ความตระหนักตอการ เชน โรงเรียน วัด ความรูประชาชน
ปองกันโรคไขเลือดออก ศูนยบริการ สรางความตระหนัก
ในเขตเทศบาลตําบล สาธารณสุขและ ตอการปองกันโรค
บานเพชร ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไขเลือดออกใน
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 พัฒนาระบบการสงเสริมสุขภาพการควบคุมและปองกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องตน และการฟนฟูสภาพโดยการมีสวนรวมของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4. เพ่ือลดอัตราปวย ควรมีคา CI = 0 เขตเทศบาลตําบล
ดวยโรคไขเลือดออก รอยละ 100 บานเพชร
ในเขตเทศบาลตําบล 4. อัตราปวยดวย
บานเพชร โรคไขเลือดออกใน
5. เพ่ือสรางความเขม เขตเทศบาลลดลง
แข็งของทีมเคลื่อนที่เร็ว 5. ทีมเคลื่อนที่เร็ว
SRRT (SURVEILLANCE SRRT มีศักยภาพ
 AND RAPID 6.ไดรับความรวมมือ
RESPONSE TEAM) จากภาคีเครือขาย
6.เพ่ือสรางการมีสวน ในการควบคุมปอง

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



รวมจากภาคีเครือขาย กันโรคติดตอดวย
ในการควบคุมปองกัน โรคไขเลือดออกใน
โรคติดตอดวยโรคไข ชุมชน
เลือดออกในชุมชน
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 พัฒนาระบบการสงเสริมสุขภาพการควบคุมและปองกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องตน และการฟนฟูสภาพโดยการมีสวนรวมของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการพัฒนาศักยภาพผู เพ่ือเสริมสรางความรู จัดอบรมผูประกอบการรานคาเพ่ือ 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 ตลาดนัดไดรับ ตลาดนัดไดรับการ กองสาธารณสุข

ประกอบการรานคาสู และพัฒนาศักยภาพ พัฒนาศักยภาพสูมาตรฐานตลาดนัด การพัฒนาเปน พัฒนาเปนตลาดนัด และสิ่งแวดลอม
มาตรฐานตลาดนัดนาซื้อ ของผูประกอบการ นาซื้อ 1 ครั้งตอป ตลาดนัดนาซื้อ นาซื้อ

รานคา จํานวน 1 แหง
11 โครงการสงเสริมความรูผู 1. เพ่ือสงเสริมความรู ดําเนินการจัดฝกอบรมแกผูประกอบ 12,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูประกอบกิจการ 1. ผูประกอบกิจการ กองสาธารณสุข

ประกอบกิจการหรือการคา ผูประกอบกิจการหรือ กิจการหรือการคาที่เปนอันตรายตอ หรือการคาที่เปน มีความรูเกี่ยวกับ และสิ่งแวดลอม
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ การคาที่เปนอันตราย สุขภาพในเขตเทศบาลตําบลบานเพชร อันตรายตอสุข กิจการหรือการคา
ตาม พรบ.การสาธารณสุข ตอสุขภาพในเขต 1 วัน ภาพที่เขารับการ ที่เปนอันตรายตอ
พ.ศ.2535 เทศบาลตําบลบานเพชร ฝกอบรม จํานวน สุขภาพตามพระราช

2. เพ่ือลดความเสี่ยงใน 30 ราย บัญญัติการสาธารณ
การเกิดอันตรายแกผู สุข พ.ศ. 2535

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



ประกอบการกิจการ 2. ลดความเสี่ยงใน
อันตรายและประชาชน การเกิดอันตรายแก

ผูประกอบการกิจ
การอันตรายและ
ประชาชน
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 พัฒนาระบบการสงเสริมสุขภาพการควบคุมและปองกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องตน และการฟนฟูสภาพโดยการมีสวนรวมของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 โครงการเฝาระวังและตรวจ 1. เพ่ือทราบสถาน 1. จัดซื้อชุดตรวจสอบโคลิฟอรม 30,000 22,000 22,000 22,000 22,000 ตูนํ้าหยอด 1. ทราบสถานการณ กองสาธารณสุข

สอบคุณภาพนํ้าบริโภคตูนํ้า การณและแนวโนมของ แบคทีเรีย  อ11 เพ่ือดําเนินการตรวจ เหรียญและ และแนวโนมของ และสิ่งแวดลอม
หยอดเหรียญและแหลงนํ้า คุณภาพนํ้าบริโภคใน สอบคุณภาพนํ้าในพ้ืนที่อยางครอบคลุม แหลงนํ้า คุณภาพน้ําบริโภคใน

สาธารณะ พ้ืนที่ตําบลบานเพชร และ/หรือชุดอ่ืนๆที่เกี่ยวของ สาธารณะไดรับ พ้ืนท่ีตําบลบานเพชร

2. เพ่ือการตรวจสอบ 2. สํารวจขอมูลสภาพแวดลอมโดย การตรวจสอบ 2.คุณภาพนํ้าบริโภค
คุณภาพนํ้าบริโภค การสอบถามครัวเรือน ผูนําชุมชนและ คุณภาพนํ้า ตูน้ําหยอดเหรียญ

ตูนํ้าหยอดเหรียญและ ระบบประปาและสุมเก็บตัวอยาง บริโภครอยละ และแหลงนํ้า
แหลงนํ้าสาธารณะ คุณภาพบริโภคไดแก 1. แหลงนํ้า 100 สาธารณะ สะอาด
สะอาดปลอดภัยตาม สาธารณะ จํานวน 1 ตัวอยาง, ปลอดภัยตามเกณฑ
เกณฑมาตรฐาน นํ้าประปาในเขตเทศบาลตําบล มาตรฐาน
3. เพ่ือการพัฒนา บานเพชร จํานวน 1 ตัวอยาง, 3. รับทราบปญหา
คุณภาพนํ้าบริโภค นํ้าจากตูหยอดเหรียญในเขตเทศบาล เร่ืองคุณภาพน้ําพรอม

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



ตูนํ้าหยอดเหรียญและ ตําบลบานเพชร 1 ตัวอยาง ท้ังสามารถปรับปรุง

แหลงนํ้าสาธารณะ ดําเนินการตามโครงการโดยออก แกไขไดอยางทัน
ใหสะอาดปลอดภัยตาม ปฏิบัติการเก็บตัวอยางแบบบูรณาการ ทวงทีโดยหนวยงาน
เกณฑมาตรฐานอยาง 1 วัน สงตรวจสอบและรอผลการ ที่เกี่ยวของ
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 พัฒนาระบบการสงเสริมสุขภาพการควบคุมและปองกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องตน และการฟนฟูสภาพโดยการมีสวนรวมของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ตอเน่ืองเปนประโยชน ตรวจวิเคราะห 23 วันทําการ
ประชาชน เทศบาลตําบลบานเพชร เดือนละ 1
4. เพ่ือใหสามารถรับ ครั้ง โดยใชชุดตรวจสอบคุณภาพ อ11
ทราบปญหาเรื่อง
คุณภาพนํ้าพรอมทั้ง
สามารถปรับปรุงแกไข
ไดอยางทันทวงทีโดย
หนวยงานที่เกี่ยวของ

13 โครงการเฝาระวังปองกัน 1. เพ่ือตรวจคัดกรอง ดําเนินงานตามโครงการโดยประสาน 16,000 8,025 10,000 10,000 10,000 ผูเขาอบรมมี 1. เด็กในศูนยพัฒนา กองสาธารณสุข
และควบคุมโรคมือ โรคมือเทาปากในเด็ก การดําเนินการแบบบูรณาการกับ ความรูความ เด็กเล็กและโรงเรียน และสิ่งแวดลอม
เทาปากในโรงเรียน ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หนวยงานอ่ืนๆ เชน โรงพยาบาล เขาใจหลังจาก อนุบาลในเขต
อนุบาลฯและศูนยพัฒนา และโรงเรียนอนุบาล บําเหน็จณรงค อาสาสมัครสาธารณสุข การอบรมไมนอย เทศบาลตําบลบาน
เด็กเล็ก ในเขตเทศบาลตําบล ในพ้ืนที่ หรืออ่ืนๆ ไดแก กวารอยละ 80 เพชรไดรับการตรวจ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



บานเพชร และจัดการ 1. การจัดฝกอบรมใหความรูสุขศึกษา เด็กตามกลุม คัดกรองและจัดการ
เบื้องตนเมื่อพบเด็กปวย แกผูปกครองเด็กเกี่ยวกับโรคมือเทา เปาหมายไดรับ เบื้องตนเมื่อพบเด็ก
2. เพ่ือให ครูผูดูแลเด็ก ปากการใหสุขศึกษา/การคัดกรอง การตรวจคัด ปวย
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 พัฒนาระบบการสงเสริมสุขภาพการควบคุมและปองกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องตน และการฟนฟูสภาพโดยการมีสวนรวมของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ผูปกครอง มีความรู เบื้องตนแกคร/ูผูดูแลเด็ก กรอง ไมนอยกวา 2. ครูผูดูแลเด็ก
ความเขาใจเกี่ยวกับ 2. การตรวจและสาธิตการตรวจคัด รอยละ 80 ผูปกครอง มีความรู

โรคมือ เทา ปาก กรองโรคมือเทา ปากในเด็ก ความเขาใจเกี่ยวกับ
สามารถคัดกรองและ 3. การรณรงคทําความสะอาดโรงเรียน โรคมือ เทา ปาก
จัดการเบื้องตนเมื่อมี อนุบาลและศูนยพัฒนาเด็กเล็กพรอม สามารถคัดกรอง
เด็กปวยได อุปกรณเครื่องใชตางๆ (ครึ่ง-1วัน) และจัดการเบื้องตน
3. ปองกันการปวยดวย เมื่อมีเด็กปวย
โรคมือเทาปากในเด็กใน 3. เด็กในศูนยพัฒนา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ เด็กเล็กและโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลในเขต อนุบาลในเขต
เทศบาลตําบลบาน เทศบาลตําบลบาน
เพชรและมีการควบ เพชร และมีการ
คุมโรคเมื่อมีการระบาด ควบคุมโรคเมื่อมี
ของโรคเกิดขึ้น การระบาดของโรค

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน



เกิดขึ้น
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 พัฒนาระบบการสงเสริมสุขภาพการควบคุมและปองกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องตน และการฟนฟูสภาพโดยการมีสวนรวมของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 โครงการดําเนินงานตาม 1. เพ่ือใหคณะกรรมการ 1. จัดประชุมประชาคมหมูบานเพ่ือ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1. รอยละ 100 1. คณะกรรมการ กองสาธารณสุข

แนวทางโครงการพระราช หมูบานจัดทําโครงการ กําหนดแนวทางแผนงาน/โครงการ/ ของหมูบานมีการ หมูบานมีการจัด และสิ่งแวดลอม
ดําริดานสาธารณสุข ตามพระราชดําริดาน กิจกรรมโดยจัดทําโครงการใหเหมาสม จัดทําโครงการ ทําโครงการตาม

สาธารณสุข กับปญหาและบริบทพ้ืนที่น้ัน ตามพระราชดําริ พระราชดําริ
2. เพ่ือสงเสริมสุขภาพ 2. คณะกรรมการหมูบานจัดทํา ดานสาธารณสุข 2. ประชาชนใน
อนามัยควบคุมปองกัน โครงการเพ่ือขอรับงบประมาณ 2. รอยละ 100 หมูบานมีสุขภาพ
โรคแกไขปญหาดาน หมูบานละ 3 โครงการ ของงบประมาณ อนามัยที่ดีสามารถ
สาธารณสุขของ 3. ดําเนินการตามแผนงานและ มีการจัดทํา ควบคุมปองกันโรค
ประชาชนในหมูบาน กิจกรรมโครงการ โครงการและ แกไขปญหาดาน

4. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน บรรลุตามวัตถุ สาธารณสุขของ
5. รายงานผลการดําเนินงานใหผู ประสงค ประชาชนในหมูบาน
บริหารและผูเกี่ยวของทราบ

รวม 14 โครงการ 502,000 400,375 406,000 406,000 406,000

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 พัฒนาระบบการสงเสริมสุขภาพการควบคุมและปองกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องตน และการฟนฟูสภาพโดยการมีสวนรวมของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอุดหนุนการดําเนิน เพ่ือใหประชาชนในเขต อุดหนุนงบประมาณสมทบกองทุนหลัก 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนเขาถึง ประชาชนเขาถึงการ กองสาธารณสุข

งานหลักประกันสุขภาพใน เทศบาลเขาถึงการ ประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นไมนอย การบริการดาน บริการดาน และสิ่งแวดลอม
ระดับทองถิ่น บริการสาธารณสุข กวารอยละ 50 ของคาบริการ สาธารณสุข สาธารณสุข

สาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุนหลัก 100%
ประกันสุขภาพแหงชาติ

รวม 1 โครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
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ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน งบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน



แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 จัดกิจกรรมสงเสริมการลดปญหาสังคม ปญหาอาชญากรรมและปญหายาเสพติด โดยการ มีสวนรวมของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสงเสริมการดําเนิน เพ่ือใหประชาชนมีความ จัดฝกอบรมการชวยเหลือเบื้องตน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พนักงานเทศบาล ประชาชนมีความ สํานักปลัด

งานและบริหารจัดการ ปลอดภัยในชีวิตและ ผูประสบภัย/ผูปวยฉุกเฉิน (EMS) ที่เขารับการอบรม ปลอดภัยในชีวิตและ เทศบาล
ระบบการแพทยฉุกเฉิน ทรัพยสิน ในชุมชนใหแกพนักงานเทศบาลฯ จํานวน 73 คน ทรัพยสิน
ทต.บานเพชร

2 โครงการฝกซอมแผน เพ่ือสงเสริมความพรอม ฝกซอมแผนปองกันและบรรเทา 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 พนักงานเทศบาล ทีมปฏิบัติงานประจํา สํานักปลัด
ปองกันและบรรเทา ทางดานรางกายและ สาธารณภัย จํานวน 1 ครั้ง/ป ที่เขารับการอบรม ทองถิ่นมีความพรอม เทศบาล
สาธารณภัยประจําป จิตใจในการปฏิบัติงาน จํานวน 73 คน ทางดานรางกายและ

ใหเกิดประสิทธิภาพ จิตใจมีความรูและ
ไดรับการเพ่ิมทักษะ
และใหบริการ
ประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

3 โครงการรณรงคปองกัน เพ่ือใหประชาชนมีความ จัดตั้งดานตรวจเพ่ือใหบริการประชาชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จัดตั้งดานตรวจ ประชาชนมีความ สํานักปลัด
และลดอุบัติเหตุทางถนน ปลอดภัยในชีวิตและ ชวงเทศกาลปใหม 7 วันอันตราย 1 ครั้งตอป ปลอดภัยในชีวิตและ เทศบาล
ชวงเทศกาลปใหม ทรัพยสิน ทรัพยสิน
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ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน



แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 จัดกิจกรรมสงเสริมการลดปญหาสังคม ปญหาอาชญากรรมและปญหายาเสพติด โดยการ มีสวนรวมของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการรณรงคปองกันและ เพ่ือใหประชาชนมีความ จัดตั้งดานตรวจเพ่ือใหบริการประชาชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จัดตั้งดานตรวจ ประชาชนมีความ สํานักปลัด

ลดอุบัติเหตุทางถนนชวง ปลอดภัยในชีวิตและ ชวงเทศกาลสงกรานต 7 วันอันตราย 1 ครั้งตอป ปลอดภัยในชีวิตและ เทศบาล
เทศกาลสงกรานต ทรัพยสิน ทรัพยสิน

5 โครงการเสริมสรางความรู เพ่ือใหนักเรียนและ จัดฝกอบรมใหความรูดานการปองกัน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียนและ นักเรียนและ สํานักปลัด
ดานปองกันและบรรเทา ประชาชนไดมีความรู และบรรเทาสาธารณภัย ใหกับนักเรียน ประชาชนที่เขา ประชาชนมีความรู เทศบาล
สาธารณภัยแกนักเรียน ดานการปองกันและ และประชาชนทั่วไป จํานวน 1 ครั้ง/ป รับการอบรม ดานการปองกันและ
และประชาชน บรรเทาสาธารณภัย จํานวน 150 คน บรรเทาสาธารณภัย

6 โครงการจัดงานวันตอตาน 1. เพ่ือสรางแนวทาง จัดงานวันตอตานยาเสพติดโลก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จัดกิจกรรมฯ 1. มีแนวทางปองกัน สํานักปลัด
ยาเสพติดโลก ปองกันปญหาเกี่ยวกับ (26 มิถุนายน) 1 ครั้งตอป ปญหาเกี่ยวกับยา เทศบาล

ยาเสพติด เสพติด
2. เพ่ือลดปญหายาเสพ 2. ปญหายาเสพติด
ติดในชุมชน ในชุมชนลดลง

7 โครงการสงเสริมและสนับ เพ่ือเสริมสรางความ จัดกิจกรรมเสริมสรางความปรองดอง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดกิจกรรมฯ ประชาชนมีความรัก สํานักปลัด
สนุนการสรางความปรอง ปรองดองและสมานฉันท และสมานฉันทของคนในชาติ 1 ครั้งตอป และสามัคคีมากขึ้น เทศบาล
ดองและสมานฉันทของคน ของคนในชาติ
ในชาติ
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ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)



แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 จัดกิจกรรมสงเสริมการลดปญหาสังคม ปญหาอาชญากรรมและปญหายาเสพติด โดยการ มีสวนรวมของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการติดตั้งกลองวงจร เพ่ือใหประชาชนมีความ ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรปด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ติดตั้งกลองวงจร ประชาชนมีความ สํานักปลัด

ปด CCTV ภายในเขต ปลอดภัยในชีวิตและ CCTVภายในเขตเทศบาลตําบล ปด CCTV ทั้ง 5 ปลอดภัยในชีวิตและ เทศบาล
เทศบาลตําบลบานเพชร ทรัพยสิน บานเพชร หมูบาน ทรัพยสิน

9 โครงการปองกันและแกไข 1. เพ่ือชวยเหลือผูปวย 1. คนหาผูเสพ/ผูติดยา ในสถานศึกษา 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน ทั้ง 5 1. ผูเสพ/ผูติดยา สํานักปลัด
ปญหายาเสพติดของ ที่ติดยาเสพติดใหไดรับ ในชุมชน หมูบาน ในเขต เสพติดไดรับการ เทศบาล
ศป.ปส. การรักษา,บําบัด 2.จัดอบรมเยาวชนแกนนําปองกัน เทศบาลฯที่มี บําบัด รักษา

ตามมาตรฐาน และแกไขปญหายาเสพติด สวนรวมในการ ตามมาตรฐาน
2. เพ่ือสรางแนวทาง (คายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) ปองกันและแกไข 2. ประชาชนมีความ
ปองกันปญหาเกี่ยวกับ 3. จัดศึกษาดูงานใหกับกลุมเยาวชน ปญหายาเสพติด รูเกี่ยวกับยาเสพติด
ยาเสพติด และครอบครัวในการปองกันและแกไข มากขึ้น
3. เพ่ือลดปญหายาเสพ ปญหายาเสพติด 3. ปญหายาเสพติด
ติดในชุมชน ในเขตเทศบาลลดลง

10 โครงการอบรมอาสากูชีพ 1. เพ่ือสรางบุคลากรใน 1. จัดทําโครงการเพ่ือเสนอผูบริหาร 0 52,000 52,000 52,000 52,000 ความสูญเสียจาก 1. มีวิทยากร ครู สํานักปลัด
กูภัยทางนํ้าเพ่ือเปนวิทยากร การชวยเหลือผูประสบ เพ่ือเห็นชอบและพิจารณาอนุมัติ เด็กจมนํ้าลดลง ข.สอนใหเด็กลอย เทศบาล
ครู ข. สงเสริมความ ภัยทางนํ้า 2. เปดรับสมัครบุคคล /หนวยงาน หรือไมมีเลย ตัวเพ่ือเอาชีวิตรอด
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ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)



แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 จัดกิจกรรมสงเสริมการลดปญหาสังคม ปญหาอาชญากรรมและปญหายาเสพติด โดยการ มีสวนรวมของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ปลอดภัยทางนํ้าแกเด็ก 2. เพ่ือใหมีบุคลากร ราชการที่มีความสนใจและมีจิตอาสา 2. มีวิทยากรครู ข.
เทศบาลตําบลบานเพชร ในการเผยแพรความ เขารับการฝกอบรม เพ่ือสอนเด็กนักเรียน

รูใหแกเด็กดานการ 3. ขอรับการสนับสนุนวิทยากรจาก และเยาวชนที่เขา
ปองกันเด็กจมนํ้า หนวยงานที่เกี่ยวของ และดําเนิน รวมกิจกรรมใหมี
3. เพ่ือใหการรักษา การฝกอบรมตามแผนงานและหลัก ความรูและทักษะ
พยาบาลผูบาดเจ็บ สูตรที่กําหนดไว เบื้องตน
เปนไปดวยความ 3. มีเครือขายการ
รวดเร็วและมี ใหบริการการแพทย
ประสิทธิภาพ ฉุกเฉินครอบคลุม
4. เพ่ือใหเกิดเครือขาย พ้ืนที่
ในการบริการดานการ 4. การดูแลผูปวยผู
แพทยฉุกเฉิน บาดเจ็บไดอยางถูก
5. เพ่ือใหเกิดครูสอน ตองถูกวิธีโดย
และฝกหัดใหเด็ก บุคลากรที่มีความรู
นักเรียนและเยาวชนใน 5. ความสูญเสีย
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                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 จัดกิจกรรมสงเสริมการลดปญหาสังคม ปญหาอาชญากรรมและปญหายาเสพติด โดยการ มีสวนรวมของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โรงเรียนและชุมชน จากเด็กจมนํ้าลดลง
สามารถลอยตัวเพ่ือเอา หรือไมมีเลย
ชีวิตรอดจากการประสบ
เหตุทางนํ้า

รวม 10 โครงการ 1,450,000 1,502,000 1,502,000 1,502,000 1,502,000
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เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ



แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 จัดกิจกรรมสงเสริมการลดปญหาสังคม ปญหาอาชญากรรมและปญหายาเสพติด โดยการ มีสวนรวมของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงการ 1. เพ่ือจัดระเบียบการ ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร ปายเตือน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เครื่องหมาย ประชาชนมีความ สํานักปลัด

จราจรภายในเขตเทศบาล จราจรภายในเขต ภัยจราจรและกระจกทางแยกตางๆ จราจรตางๆ ปลอดภัยจากอุบัติ เทศบาล
(ที่มา : แผนชุมชน หมูที่ 1,2 เทศบาล ในเขตเทศบาลตําบลบานเพชร ที่ไดรับการปรับ เหตุ อุบัติภัย
16,17 และ หมูที่ 21) 2. เพ่ือปองกันและลด ปรุง ทั้ง 5

อุบัติเหตุจากการ หมูบาน
สัญจร ไป - มา

รวม 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
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ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน งบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน



แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 จัดกิจกรรมสงเสริมการลดปญหาสังคม ปญหาอาชญากรรมและปญหายาเสพติด โดยการ มีสวนรวมของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการชวยเหลือผูประสบ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม อุดหนุนงบประมาณใหแกมูลนิธิเมตตา 300,000 300,000 150,000 150,000 150,000 รายงานผลการ 1. เพ่ือสงเสริม กองสวัสดิการ

ภัยและใหการสงเคราะหผู ของมูลนิธิเมตตาการ การกุศลในการดําเนินโครงการฯ ดําเนินงานของ กิจกรรมของมูลนิธิฯ สังคม
ยากไรและผูดอยโอกาสใน กุศลในการสงเคราะห หนวยงานที่ขอ ใหมีการดําเนินงานที่
ชุมชน ผูประสบภัย รับการอุดหนุน ตอเน่ืองและมี

1 ครั้งตอป ประสิทธิภาพบรรลุ
วัตถุประสงค
2. ประชาชนไดรับ
ความชวยเหลือเมื่อ
เกิดภัยพิบัติตางๆ

รวม 1 โครงการ 300,000 300,000 150,000 150,000 150,000
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                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน สังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน



แนวทางการพัฒนาที่ 3.5 สงเสริมการกีฬา และนันทนาการ เพ่ือสรางโอกาสใหเยาวชนพัฒนาทักษะดานกีฬาสูความเปนเลิศ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสนับสนุนแขงขัน 1.เพ่ือสงเสริมการออก จัดแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 สนับสนุนแขงขัน 1.เยาวชนและ กองการศึกษาฯ

กีฬาและนันทนาการตาน กําลังกายใหกับเยาวชน ตอตานยาเสพติดภายในเขตเทศบาล กีฬาและนันทนา ประชาชนทั่วไปให
ยาเสพติด และประชาชนทั่วไป ตําบลบานเพชร การตานยาเสพติด ความสนใจในการ
(ที่มา: แผนชุมชน หมูที่ 1,2 2. เพ่ือเสริมสรางความ - จัดการแขงขันฟุตซอล ปละ 1 ครั้ง เลนกีฬาและรูจัก
16,17 และ หมูที่ 21) รักสามัคคี ของคนใน - จัดการแขงขันเซปกตระกรอ ใชเวลาวางใหเกิด

ชุมชน - จัดการแขงขันวอลเลยบอลหญิง ประโยชน
2. เกิดความรูรัก
สามัคคีในชุมชน

2 โครงการ"รีดเหง่ือดวยกีฬา 1.เพ่ือสงเสริมการออก จัดการแขงขันกีฬาพ้ืนบานเพ่ือสราง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จัดการแขงขัน 1.เยาวชนและ กองการศึกษาฯ
หัวใจซูซา กายาแข็งแรง" กําลังกายใหกับเยาวชน ความสามัคคีของคนในชุมชน กีฬาพ้ืนบานของ ประชาชนทั่วไปให
(ที่มา: แผนชุมชน หมูที่ 1,2 และประชาชนทั่วไป ทั้ง 5 หมูบาน ชุมชนปละ ความสนใจในการ
16,17 และ หมูที่ 21) 2. เพ่ือเสริมสรางความ 1 ครั้ง เลนกีฬาและรูจักใช

รักสามัคคี ของคนใน เวลาวางใหเกิด
ชุมชน ประโยชน

2. เกิดความรูรัก
สามัคคีในชุมชน
สามัคคีในชุมชน "3/66

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน



แนวทางการพัฒนาที่ 3.5 สงเสริมการกีฬา และนันทนาการ เพ่ือสรางโอกาสใหเยาวชนพัฒนาทักษะดานกีฬาสูความเปนเลิศ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการจัดการแขงขันกีฬา 1. เพ่ือสงเสริมการออก เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 เขารวมการ 1. บุคลากรของ กองการศึกษาฯ

ขององคกรปกครองสวน กําลังกายใหกับบุคลากร ปกครองสวนทองถิ่น (กีฬาเทศบาลและ แขงขันกีฬาของ เทศบาลใหความ
ทองถิ่น (กีฬาเทศบาลและ ในเทศบาลฯ กีฬาทองถิ่นสัมพันธ) องคกรปกครอง สนใจในการเลนกีฬา
กีฬาทองถิ่นสัมพันธ) 2. เพ่ือเสริมสรางความ สวนทองถิ่น และรูจักใชเวลาวาง

รักสามัคคี ของคนใน ปละ 2 ครั้ง ใหเกิดประโยชน
องคกร 2. เกิดความรูรัก

สามัคคีในองคกร
4 โครงการสงเสริมการออก 1. เพ่ือสงเสริมใหเด็ก จัดหา/จัดซื้อ อุปกรณออกกําลังกาย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  เด็กเยาวชนและ 1. เด็กเยาวชนและ สํานักปลัด

กําลังกายของประชาชนใน เยาวชนและประชาชน ประจําหมูบาน ภายในเขตเทศบาล ประชาชน ทั้ง 5 ประชาชนหันมา เทศบาล
เขตเทศบาลตําบลบานเพชร หันมาสนใจการเลนกีฬา หมูบานหันมา สนใจการเลนกีฬา
(ที่มา: แผนชุมชน หมูที่ 1,2 2. เพ่ือสงเสริมให สนใจการเลน 2. ประชาชนมี
16,17 และ หมูที่ 21) ประชาชนมีสุขภาพ กีฬา สุขภาพแข็งแรง

แข็งแรง
5 โครงการกอสรางลานกีฬา 1. เพ่ือใหประชาชนมี กอสรางลานกีฬาตานภัยยาเสพติด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ลานกีฬา จํานวน 1. ประชาชนมีสถาน กองชาง

ตานยาเสพติด สถานที่สําหรับออก ภายในเขตเทศบาลตําบลบานเพชร 1 แหง ที่สําหรับเลนกีฬา
กําลังกายเพ่ิมขึ้น และออกกําลังกาย
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.5 สงเสริมการกีฬา และนันทนาการ เพ่ือสรางโอกาสใหเยาวชนพัฒนาทักษะดานกีฬาสูความเปนเลิศ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ / ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2. เพ่ือสงเสริมใหเด็ก อยางเพียงพอ
และเยาวชนใชเวลา 2. เด็กและเยาวชน
วางใหเปนประโยชน ไมยุงเกี่ยวกับยา
3. เพ่ือใหเด็กและ เสพติด
เยาวชนหางไกลยา
เสพติด

รวม 5 โครงการ 1,780,000 1,780,000 1,780,000 1,780,000 1,780,000
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แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ
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แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนรากฐานในการเพ่ิมรายไดลดรายจาย สรางโอกาสในการเขาถึงแหลงทุนตางๆ ของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมใหความรูการ 1. เพ่ือใหประชาชนโดยทั่วไป ดําเนินงานตามโครงการ 300,000 70,400 80,000 80,000 80,000 ผูเขารวมฝกอบรม 1. ประชาชนโดย กองสวัสดิการ

ขับเคลื่อนแนวทางปรัชญา ในเขตเทศบาลตําบลบาน 1. จัดอบรมใหความรู จํานวน 150 คน ทั่วไปในเขตเทศ สังคม
เศรษฐกิจพอเพียง เพชรมีการใชชีวิตประจําวัน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บาลตําบลบาน 
(ที่มา:แผนชุมชน หมูที่ 1,2,16 ตามหลักการของความ 2. กิจกรรมสงเสริมการฝก เพชร มีการใชชีวิต
17และหมูที่ 21) พอเพียง ความพอด ีการใช อาชีพแกประชาชน ประจําวันตามหลัก

ชีวิตอยางรอบครอบไมฟุม 3. ศึกษาดูงานหมูบาน การของความ
เฟอยใชชีวิตในความไม เศรษฐกิจพอเพียง พอเพียงอยางรอบ
ประมาทใชทรัพยากรที่มีอยู 4. สรุปผลการปฏิบัติงาน ครอบ ไมฟุมเฟอย 
ใหเกิดประโยชนมีคุณคาเกิด ตามโครงการ ใชชีวิตในความไม
รายได ประมาทใช
2. เพ่ือใหประชาชนโดยทั่วไป ทรัพยากรที่มีอยูให
 สํานึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เกิดประโยชน มีคุณ
และตระหนักถึงถึงความหวง คาเกิดรายได
ใยของพระบาทสมเด็จ 2. ประชาชนโดย
พระเจาอยูหัว ทั่วไป สํานึกถึง
3. เพ่ือใหประชาชนภายใน พระมหากรุณาธิคุณ
เขตพ้ืนที่สามารถลดรายจาย และตระหนักถึงถึง 4/1

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน

แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน / ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน, ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการอนุรักษและใชพลังงานอยางมีคุณคา

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)



แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนรากฐานในการเพ่ิมรายไดลดรายจาย สรางโอกาสในการเขาถึงแหลงทุนตางๆ ของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ภายในครัวเรือนและมีแหลง ความหวงใยของ
อาหารไวบริโภคในราคาถูก พระบาทสมเด็จ
4. เพ่ือเปนการรวมกลุมการ พระเจาอยูหัว
จัดชุมชนใหนาอยูและเขมแข็ง

รวม 1 โครงการ 300,000 70,400 80,000 80,000 80,000

4/2
                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน / ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน, ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการอนุรักษและใชพลังงานอยางมีคุณคา
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน

แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 เสริมสรางการเรียนรูและการฝกทักษะอาชีพใหแกประชาชน และสงเสริมการรวมกลุมอาชีพตางๆโดยประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝกอาชีพใหแก 1. เพ่ือฝกอาชีพและพัฒนา จัดฝกอบรมและศึกษาดู 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 กลุมอาชีพที่เขารับ 1. ประชาชนไดเรียน กองสวัสดิการ

ประชาชนตามแนวทาง ศักยภาพดานการประกอบ งานดานการฝกอาชีพและ การฝกอบรม รูและไดรับการฝก สังคม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพใหกับประชาชนตาม การเกษตร เชนการปรับ ทั้ง 5 หมูบาน ทักษะอาชีพใหแก
(ที่มา:แผนชุมชน หมูที่ 1,2,16 แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ ปรุงดิน การพัฒนา เมล็ด เกษตรกรและกลุม
17และหมูที่ 21) พอเพียง พันธุพืชการทําปุยอินทรีย อาชีพตางๆโดย

2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ปุยหมีกชีวภาพ ฯลฯ ใหกับ ประยุกตใชปรัชญา
เกษตรกรใหดีขึ้น กลุมอาชีพ กลุมเกษตรกร เศรษฐกิจพอเพียง

และกลุมที่สนใจ 2. เกษตรกรมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รวม 1 โครงการ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
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                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน

แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน / ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน, ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการอนุรักษและใชพลังงานอยางมีคุณคา



แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 เสริมสรางการเรียนรูและการฝกทักษะอาชีพใหแกประชาชน และสงเสริมการรวมกลุมอาชีพตางๆโดยประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสงเสริมการใช 1. เพ่ือลดคาใชจายดาน จัดฝกอบรมและศึกษาดู 150,000 150,000 150,000 150,000 100,000 ประชาชน ทั้ง 5 1.ชาวบานในชุมชน สํานักปลัด

พลังงานทดแทนในภาค พลังงานใหกับประชาชน งานดานการสงเสริมการ หมูบานที่เขารับการ เสียคาใชจายดาน เทศบาล
ครัวเรือนตามหลักปรัชญา ในชุมชน ใชพลังงานทดแทนใหกับ ฝกอบรมและศึกษา พลังงานลดลง
เศรฐกิจพอเพียงเทศบาล 2. เพ่ือสรางอาชีพเสริม กลุมอาชีพ และกลุมที่สนใจ ดูงาน 2. ลดรายจายเพ่ิม
ตําบลบานเพชร ใหกับชาวบานและชุมชน รายประชาชนใน

พ้ืนที่
รวม 1 โครงการ 150,000 150,000 150,000 150,000 100,000

4/4

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน

แผนงาน บริหารทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน / ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน, ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการอนุรักษและใชพลังงานอยางมีคุณคา



แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 สงเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการมหกรรมอาหาร 1. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน 1. จัดงานมหกรรมอาหาร 500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูประกอบ 1. ผูประกอบการ กองสาธารณสุข

ปลอดภัย รานอาหารสะอาด ใหผูประกอบการรานคาจํา ปลอดภัย จํานวน 1 ครั้ง การรานอาหารและ รานคาจําหนาย และสิ่งแวดลอม
รสชาติอรอย (Clean Food หนายอาหารไดรับการพัฒนา ในเดือนธันวาคม แผงลอยจําหนาย อาหารไดรับการ
Good Taste) มาตรฐานรานอาหารสะอาด 2. จัดกิจกรรมประกวด อาหารมีสวนรวมใน พัฒนามาตรฐาน

รสชาติอรอย (Clean Food "ผัดหมี่พ้ืนบานสะอาด การออกรานจําหนาย รานอาหารสะอาด
 Good Taste) รสชาติอรอย" "สมตําพ้ืน อาหารในงานมหกรรม รสชาติอรอย
2. เพ่ือสงเสริมใหผูประกอบ บานสะอาด รสชาติอรอย" อาหารปลอดภัยฯ (Clean Food
การรานคาจําหนายอาหาร และ "อาหารสะอาด รสชาติ อยางนอย 20 ราน  Good Taste)
และประชาชนผูบริโภคไดมี อรอย" พรอมมอบเงินหรือ และไดมาตรฐาน 2. ผูประกอบการ
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูมาตร ของรางวัลประกวด (Clean Food รานคาจําหนาย
ฐานอาหารปลอดภัยรวมกัน เพ่ือเปนสัญลักษณแสดงถึง Good Taste) อาหารและประชาชน
เกี่ยวกับการอนามัยสวนบุคคล เมนูอาหารประจําทองถิ่น ผูบริโภคไดมีเวทีแลก
ของผูบริโภคและผูประกอบ และเพ่ือประชาสัมพันธการ เปลี่ยนเรียนรูมาตร
การอาหาร(Person Hygiene) จัดงานอยางกวางขวาง ฐานอาหารปลอดภัย
3. เพ่ือรณรงคสงเสริมให 3. ตรวจประเมินมาตรฐาน รวมกัน เกี่ยวกับการ
ประชาชนผูบริโภคมีความรู รานคาจําหนายอาหาร อนามัยสวนบุคคล
และพฤติกรรม ในการเลือกซื้อ และแผงลอยจําหนาย ของและผูประกอบ 4/5

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน

แผนงาน สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน / ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน, ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการอนุรักษและใชพลังงานอยางมีคุณคา

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน / ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 สงเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
และบริโภคอาหารที่สะอาด อาหารในเขตเทศบาลและ การอาหาร (Person
ปลอดภัยไดมาตรฐานถูกตอง มอบปายมาตรฐานอาหาร Hygiene)
และเหมาะสม สะอาด รสชาติอรอย 3. ประชาชนผูบริโภค
4. เพ่ือเปนการกระตุนระบบ (Clean Food Good มีความรูและพฤติ
เศรษฐกิจในชุมชนตามหลัก  Taste) กรรมในการเลือกซื้อ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4. กิจกรรมการประกวด/ และบริโภคอาหารที่
5. เพ่ือสงเสริมประชาสัมพันธ การแสดงและมอบเงิน สะอาดปลอดภัยได
กระตุนเศรษฐกิจชุมชนจาก รางวัลหรือของรางวัลการ มาตรฐานถูกตอง
ไฮไลตงาน “มหกรรมอาหาร ประกวด/การแสดงศิลป และเหมาะสม
ปลอดภัย รานอาหารสะอาด วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น 5. กระตุนเศรษฐกิจ
รสชาติอรอย (Clean Food ของชุมชน ชุมชนจากไฮไลตงาน

Good Taste)  ” 5. กิจกรรมการจัดเต็นท “มหกรรมอาหาร
6. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวม นิทรรศการเผยแพรความรู ปลอดภัย รานอาหาร
การรับฟงความคิดเห็นจากผู ดานอาหารปลอดภัย สะอาดรสชาติอรอย
ประกอบการและผูบริโภค (Clean Food
เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจทองถิ่น Good Taste)  ”

รวม 1 โครงการ 500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 4/6
                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน / ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน, ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการอนุรักษและใชพลังงานอยางมีคุณคา

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน, ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการอนุรักษและใชพลังงานอยางมีคุณคา
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน

แผนงาน สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 สงเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสัมนาและศึกษา 1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความ จัดอบรมสัมมนาและศึกษา 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ผูเขารวมอบรมสัมมนา ประชาชนมีความรู สํานักปลัด

ดูงานของผูนําชุมชน, สามารถและประสบการณ ดูงานของผูนําชุมชน, และศึกษาดูงาน ความเขาใจใน เทศบาล
คณะกรรมการชุมชนและ ใหกับคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการชุมชนและ จํานวน 150 คน กระบวนการมีสวน
ประชาคมชุมชนในเขต ประชาคมในเขตเทศบาล ประชาคมชุมชนเพ่ือพัฒนา รวมการบริหารจัด
เทศบาล 2. เพ่ือเสริมสรางขวัญกําลังใจ ศักยภาพเพ่ือพัฒนา การชุมชนและการ
(ที่มา:แผนชุมชน หมูที่ 1,2,16 ใหกับประชาคมและคณะ ศักยภาพชุมชนในดานตางๆ ปกครองตนเอง
หมูที่ 17 และหมูที่ 21) กรรมการบริหารชุมชนในเขต

เทศบาล
2 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหแกองคกร จัดฝกอบรมและศึกษาดูงาน 200,000 200,000 150,000 150,000 150,000 คณะกรรมการฯ องคกรการจัดทํา สํานักปลัด

ศักยภาพขององคกรจัดทํา การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ใหกับคณะกรรมการการจัด ที่ผานการฝกอบรม แผนพัฒนาทองถิ่นมี เทศบาล
แผนพัฒนาของเทศบาล ทําแผนพัฒนาของเทศบาล และศึกษาดูงาน ศักยภาพเพ่ิมขึ้น
ตําบลบานเพชร ตําบลบานเพชร ไดแก จํานวน 3 คณะ สามารถปฏิบัติงาน

1. คณะกรรมการพัฒนา ไดมีประสิทธิภาพ
เทศบาล มากขึ้น
2. คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล 4/7

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน / ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน, ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการอนุรักษและใชพลังงานอยางมีคุณคา

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน

แผนงาน บริหารทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 สงเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3. คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล

3 โครงการจัดประชุมประชาคม เพ่ือสงเสริมใหประชาชน จัดประชุมประชาคมในระดับ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขารวม ประชาชนเขามามี สํานักปลัด
เพ่ือการจัดทําแผนพัฒนา เขามามีสวนรวมในการ หมูบานภายในเขตเทศบาล ประชาคมไมนอยกวา สวนรวมในการจัด เทศบาล
ทองถิ่นระดับหมูบาน จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ตําบลบานเพชรเพ่ือสงเสริม รอยละ 60 ของสัดสวน ทําแผนพัฒนาทอง

การมีสวนรวมในการจัดทํา ประชาคมระดับหมูบาน ถิ่นสูการพัฒนาอยาง
แผนพัฒนาทองถิ่น ยั่งยืน

4 โครงการจัดประชุมประชาคม เพ่ือรวมคิดรวมทํารวมตัดสิน จัดประชุมประชาคมในระดับ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขารวม ทองถิ่นไดรับการ สํานักปลัด
เพ่ือการจัดทําแผนพัฒนา ใจรวมตรวจสอบ รวมแก ตําบลเพ่ือรวมคิดรวมทํา ประชาคมไมนอยกวา พัฒนาอยางยั่งยืน เทศบาล
ทองถิ่นระดับตําบล ปญหาปรึกษาหารือแลก รวมตัดสินใจรวมแกปญหา รอยละ 60 ของสัดสวน

เปลี่ยนเรียนรูสําหรับการ ในการพัฒนาทองถิ่น ประชาคมระดับตําบล
พัฒนาทองถิ่น

รวม 4 โครงการ 450,000 450,000 400,000 400,000 400,000
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แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 สงเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน / ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน, ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการอนุรักษและใชพลังงานอยางมีคุณคา

แผนงาน บริหารทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเสริมสรางกระบวน เพ่ือเสริมสรางกระบวนการ จัดกิจกรรมเสริมสราง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เสริมสรางกระบวนการ ชุมชนมีความเขม กองสวัสดิการ

การเรียนรูใหชุมชนเขมแข็ง เรียนรูใหชุมชนเขมแข็งตาม กระบวนการเรียนรูใหชุมชน เรียนรู ทั้ง 5 หมูบาน แข็งมีการพัฒนาที่ สังคม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขมแข็งตามหลักปรัชญา ในเขตเทศบาลฯ ยั่งยืน
พอเพียง เพ่ือใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เศรษฐกิจพอเพียงภายใน

เขตเทศบาลฯ
2 โครงการสํารวจและจัดเก็บ เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐาน จัดเก็บ/บันทึก/ประมวลผล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ขอมูลพ้ืนฐานในการ ทราบขอมูลพ้ืนฐาน กองสวัสดิการ

ขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือการจัดทํา ที่จําเปนของชุมชนในการนํา ขอมูลพ้ืนฐานของชุมชน จัดทําแผน ทั้ง 5 ที่แทจริงที่จําเปน สังคม
แผนพัฒนาขององคกร มาจัดทําแผนพัฒนาของ เพ่ือใชในการจัดทําแผน หมูบาน ตอการพัฒนา
ปกครองสวนทองถิ่น ของเทศบาลตําบลบานเพชร พัฒนาเทศบาลตําบล เทศบาล

บานเพชร
3 โครงการสรางบานแปลงเมือง 1. เพ่ือใหชุมชนและภาคีทุก 1.แตงตั้งคณะทํางานสราง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีสวนรวม 1. ชุมชนและภาคี กองสวัสดิการ

เทศบาลตําบลบานเพชร ภาคสวนไดเกิดการเรียนรูและ บานแปลงเมืองชุมชน ในการขับเคลื่อนชุมชน ทุกภาคสวนไดเกิด สังคม
ปฏิบัติรวมกัน เทศบาลตําบลบานเพชร ตามโครงการฯ ทั้ง การเรียนรูและปฏิบัติ
2. เพ่ือเปดโอกาสใหชุมชนมา เพ่ือความอยูเย็นเปนสุข 5 หมูบาน รวมกัน
รวมขับเคลื่อนงานของชุมชน ระดับนโยบายและระดับ 2.คนในชุมชนไดมี
3. เพ่ือบูรณาการการขับ พ้ืนที่ โอกาสรวมขับเคลื่อน
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แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 สงเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน

แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน / ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน, ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการอนุรักษและใชพลังงานอยางมีคุณคา

แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
เคลื่อนงานในชุมชนเทศบาล 2. จัดเวทีเรียนรูชุมชน งานของชุมชน
ของภาคีในพ้ืนที่ เขมแข็งรวมกับคณะทํางาน 3. เกิดการบูรณาการ

สรางบานแปลงเมือง การขับเคลื่อนงาน
เทศบาลตําบลบานเพชร ในชุมชนเทศบาล
และคณะทํางานสรางบาน ของภาคีในพ้ืนที่
แปลงเมืองระดับพ้ืนที่

4 โครงการจัดทําและทบทวน 1. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวม สนับสนุนการจัดทํา/ทบทวน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 แผนชุมชน ทั้ง 5 1. ประชาชนมีสวน กองสวัสดิการ
แผนชุมชนภายในเขตเทศบาล ของประชาชนในการทบทวน แผนชุมชนภายในเขต หมูบาน ในเขต รวมในการพัฒนา สังคม
ตําบลบานเพชร แผนชุมชน เทศบาลฯ เทศบาลฯ ชุมชนรวมกัน

2. เพ่ือใชขอมูลจากแผนชุมชน 2. มีขอมูลพ้ืนฐานที่
นํามาจัดทําแผนพัฒนาสามป นํามาใชในการจัดทํา
ของเทศบาล แผนพัฒนาทองถิ่น

รวม 4 โครงการ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
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แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 สงเสริมสนับสนุนปจจัยการผลิตแกกลุมเกษตรกรและกลุมอาชีพตางๆ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน

แผนงาน การเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน / ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุนปจจัย 1. เพ่ือสนับสนุนปจจัยการ จัดหาพันธุพืช/พันธุสัตว 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุมเกษตรกร ทั้ง 5 1. ลดตนทุนการผลิต กองสวัสดิการ
การผลิตแกกลุมเกษตรกรให ผลิตแกกลุมเกษตรกรในเขต ปจจัยทางการเกษตรใหแก หมูบาน ไดรับการสนับ สําหรับกลุมเกษตรกร สังคม
สอดคลองกับแผนชุมชน เทศบาล เชน ปุยอินทรีย กลุมเกษตรกรในเขต สนุนปจจัยการผลิต 2. สงเสริมการใช
(ที่มา:แผนชุมชน หมูที่ 1,2,16 พันธุขาว,ถั่วเขียว,ถั่วลิสง เทศบาลฯ เกษตรอินทรียใน
17และหมูที่ 21) เครื่องมือการเกษตร เปนตน กลุมเกษตรกรและ

2. เพ่ิมรายได ลดรายจายของ สนับสนุนการผลิต
ประชาชนเกี่ยวกับการเกษตร อาหารปลอดภัย

จากครัวไทยสูครัว
โลก

รวม 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค



แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 สงเสริม สนับสนุน และสรางจิตสํานึกที่ดีในการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือรักษาความเปนเอกลักษณของทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดงานประเพณีวัน เพ่ือสงเสริมและอนุรักษ จัดกิจกรรมวันสงกรานต 300,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จัดกิจกรรมวัน ศิลปะ วัฒนธรรมและ  กองการศึกษาฯ

สงกรานต ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี เทศบาลตําบลบานเพชร สงกรานต 1 ประเพณีอันดีงามของ
(ที่มา : แผนชุมชน หมูที่ 1,2,16 อันดีงามของทองถิ่นใหคง ครั้งตอป ทองถิ่นถูกอนุรักษใหคง
17 และ หมูที่ 21) อยูสืบไป อยูสืบไป

2 โครงการจัดงานวันเขาพรรษา เพ่ือสงเสริมและอนุรักษ จัดขบวนแหเทียนพรรษา 150,000 100,000 50,000 50,000 50,000 จัดขบวนแหเทียน ศิลปะ วัฒนธรรมและ  กองการศึกษาฯ
เทศบาลตําบลบานเพชร ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี รวมกับอําเภอบําเหน็จ พรรษารวมกับ ประเพณีอันดีงามของ
(ที่มา : แผนชุมชน หมูที่ 1,2,16 อันดีงามของทองถิ่นใหคง ณรงคและถวายปจจัย อําเภอบําเหน็จ ทองถิ่นถูกอนุรักษใหคง
17 และ หมูที่ 21) อยูสืบไป ใหแกวัดในเขตเทศบาล 1 ครั้งตอป อยูสืบไป

ในวันเขาพรรษา
3 โครงการจัดงานสืบสานประเพณี เพ่ือสงเสริมและอนุรักษ จัดกิจกรรมประเพณีลอย 300,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จัดกิจกรรมวัน ศิลปะ วัฒนธรรมและ  กองการศึกษาฯ

วันลอยกระทง ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี กระทงสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอย ประเพณีอันดีงามของ
(ที่มา : แผนชุมชน หมูที่ 1,2,16 อันดีงามของทองถิ่นใหคง ไทยบริเวณสวนสุขภาพและ กระทง 1 ครั้ง ทองถิ่นถูกอนุรักษใหคง
17 และ หมูที่ 21) อยูสืบไป สวนสาธารณะเทศบาล ตอป อยูสืบไป

หมูที่ 21

"5/1

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)



แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 สงเสริม สนับสนุน และสรางจิตสํานึกที่ดีในการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือรักษาความเปนเอกลักษณของทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการจัดงานวันคลายวัน เพ่ือรวมแสดงออกถึงความ จัดงานวันคลายวัน 300,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จัดกิจกรรมวันพอ ประชาชนไดแสดงออก สํานักปลัด

พระบรมราชสมภพของพระบาท จงรักภักดีตอสถาบันชาติ พระบรมราชสมภพของ แหงชาติ 1 ครั้ง ถึงความจงรักภักดีตอ เทศบาล
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ศาสนา และสถาบัน พระบาทสมเด็จพระบรม ตอป สถาบันชาติ ศาสนา
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระมหากษัตริย ชนกาธิเบศรมหาภูมิพล และสถาบันพระมหา
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอ อดุลยเดชมหาราชบรม กษัตริย
แหงชาติ นาถบพิตร วันชาติ และ

วันพอ(ที่มา : แผนชุมชน หมูที่ 1,2,16 วันพอแหงชาติ

17 และ หมูที่ 21) วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกป

5 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม เพ่ือรวมแสดงออกถึงความ จัดงานวันเฉลิมพระชนม 300,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จัดงานภายใต ประชาชนไดแสดงออก สํานักปลัด
พรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี จงรักภักดีตอสถาบันชาติ พรรษาสมเด็จพระบรม โครงการฯ ถึงความจงรักภักดีตอ เทศบาล
พันปหลวงและวันแมแหงชาติ ศาสนา และสถาบัน ราชชนนีพันปหลวง จํานวน 1 ครั้งตอป สถาบันชาติ ศาสนา
(ที่มา : แผนชุมชน หมูที่ 1,2,16 พระมหากษัตริย และวันแมแหงชาติ และสถาบันพระมหา
17 และ หมูที่ 21) 12 สิงหาคม ของทุกป กษัตริย

6 โครงการจัดงานวันคลายวันสวรรคต เพ่ือรวมแสดงออกถึงความ จัดงานวันคลายวัน 200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จัดงานภายใต ประชาชนไดแสดงออก สํานักปลัด
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชน จงรักภักดีตอสถาบันชาติ สวรรคตของพระบาท โครงการฯ ถึงความจงรักภักดีตอ เทศบาล
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช ศาสนา และสถาบัน สมเด็จพระบรมชนกาธิ จํานวน 1 ครั้งตอป สถาบันชาติ ศาสนา

"5/2

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ



แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 สงเสริม สนับสนุน และสรางจิตสํานึกที่ดีในการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือรักษาความเปนเอกลักษณของทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
มหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย เบศร มหาภูมิพลอดุลย และสถาบันพระมหา
(ที่มา : แผนชุมชน หมูที่ 1,2,16 เดชมหาราชบรมนาถ กษัตริย
17 และ หมูที่ 21) บพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกป

7 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม เพ่ือรวมแสดงออกถึง จัดงานวันเฉลิมพระชนม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จัดงานภายใต ประชาชนไดแสดงออก สํานักปลัด
พรรษาพระบาทสมเด็จพระปร ความจงรักภักดีตอสถาบัน พรรษาพระบาทสมเด็จ โครงการฯ ถึงความจงรักภักดีตอ เทศบาล
เมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา ชาติ ศาสนาและสถาบัน พระปรเมนทรรามาธิบดี จํานวน 1 ครั้งตอป สถาบันชาติศาสนาและ
ลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว พระมหากษัตริย ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ สถาบันพระมหากษัตริย
(ที่มา : แผนชุมชน หมูที่ 1,2,16 พระวชิรเกลาเจาอยูหัว
17 และ หมูที่ 21) (28 กรกฎาคม)

8 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม เพ่ือรวมแสดงออกถึงความ จัดงานวันเฉลิมพระชนม 0 150,000 100,000 100,000 100,000 จัดงานภายใต ประชาชนทุกหมูเหลา สํานัก
พรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ จงรักภักดีตอสถาบันชาติ พรรษาสมเด็จพระ โครงการฯ ไดแสดงออกถึงความ ปลัดเทศบาล
พระบรมราชินี ศาสนาและสถาบัน นางเจาฯ พระบรมราชินี จํานวน 1 ครั้งตอป จงรักภักดีตอสถาบัน
(ที่มา : แผนชุมชน หมูที่ 1,2,16 พระมหากษัตริย วันที่ 3 มิถุนายนของทุกป ชาติ ศาสนาและ
17 และ หมูที่ 21) สถาบันพระมหากษัตริย

"5/3

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ



แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 สงเสริม สนับสนุน และสรางจิตสํานึกที่ดีในการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือรักษาความเปนเอกลักษณของทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการจัดงานคนบานเพชรรวม 1. เพ่ือใหประชาชน ดําเนินงานตามรูปแบบ 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000 คณะผูบริหาร 1. ประชาชนในเขต กองสวัสดิการ

ปฏิญญางดเหลาเขาพรรษา ลด ละ เทศบาลตําบลบานเพชรทุก โครงการฯ สมาชิกสภาฯ เทศบาลตําบลบาน สังคม
เลิก อบายมุข” หมูเหลา ไดปฏิบัติดี 1. ลงทะเบียนเขารวม พนักงาน ลูกจาง เพชรทุกหมูเหลา ได
(ที่มา : แผนชุมชน หมูที่ 1,2,16 ปฏิบัติชอบตามหลักพุทธ โครงการฯ ผูนําชุมชนและ ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ
17 และ หมูที่ 21) ศาสนาและสรางคุณงาม 2. พิธีมอบประกาศนีย ประชาชนในเขต ตามหลักพุทธศาสนา

ความดีและนอมนําหลัก บัตรใหกับผูที่ไดลงนาม เทศบาลตําบล และสรางคุณงามความ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แสดงเจตจํานงงดเหลาเขา บานเพชรรวม ดีและนอมนําหลัก
มาใชในชีวิตประจําวันเพ่ิม พรรษา ลด ละ เลิก กิจกรรมและลง ปรัชญาเศรษฐกิจ
มากขึ้น รวมทั้งมีคานิยมที่ อบายมุข นามแสดงเจตจํานง พอเพียงมาใชในชีวิต
ถูกตอง 3. พิธีลงนามปฏิญาณตน จํานวน 150 คน ประจําวันเพ่ิมมากขึ้น
2. เพ่ือเปนการจรรโลงไว แสดงเจตจํานง งดเหลา รวมทั้งมีคานิยมที่
ซึ่งพระพุทธศาสนาและลด เขาพรรษา ลด ละ เลิก ถูกตอง
ระยะหางระหวางคนกับ อบายมุข ตลอดระยะเวลา 2. การจรรโลงไวซึ่ง
ศาสนา 3 เดือน (หวงเขาพรรษา) พระพุทธศาสนาและ
3. เพ่ือ ลด ละ เลิก อบาย หรือตลอดป แลวแตกรณี ลดระยะหางระหวาง
มุขของประชาชนในชุมชน 4. รณรงครักษาศีล 5 คนกับศาสนา
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ยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น



แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 สงเสริม สนับสนุน และสรางจิตสํานึกที่ดีในการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือรักษาความเปนเอกลักษณของทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4. เพ่ือกระตุน สงเสริม ภายในเขตเทศบาลตําบล 3. เพ่ือ ลด ละ
สนับสนุนและเปดโอกาส บานเพชร เลิก อบายมุข ของ
ใหประชาชนไดพัฒนา 5. รายงานผลการดําเนิน ประชาชนในชุมชน
ตนเองและยกระดับจิตใจ งานตอผูบังคับบัญชาและ 4. เพ่ือสรางความ
ตามแนวทางหลักคําสอน บุคคล/คณะบุคคล/หนวย รวมมือระหวางองคกร
ของพุทธศาสนาใหตนเอง งานที่เกี่ยวของ ปกครองสวนทองถิ่น
ครอบครัวชุมชน มีความสุข กับประชาชน/ผูนํา
5. เพ่ือสรางความรักความ ชุมชนในการคนหา
สามัคคีในชุมชนและสวน ยกยอง เชิดชู ผูที่
ราชการ องคกรอ่ืนๆ สามารถ ลด ละ เลิก
ในพ้ืนที่ อบายมุข
6. เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในองคกรอันจะนําไปสู
การสรางองคกรแหงการ
เรียนรูเผยแพรใหขาราช
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แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 สงเสริม สนับสนุน และสรางจิตสํานึกที่ดีในการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือรักษาความเปนเอกลักษณของทองถิ่น

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น

งบประมาณ
วัตถุประสงคโครงการที่



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
การและพนักงานจางรับ
ทราบและถือปฏิบัติ

10 โครงการ "คนบานเพชร เพ่ือสงเสริมและอนุรักษ จัดกิจกรรมทําบุญตัก 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จัดกิจกรรมทําบุญ ศิลปะ วัฒนธรรมและ  กองการศึกษาฯ
ครอบครัวอบอุน ทําบุญตักบาตร ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี บาตรสงทายปเกาตอนรับ ตักบาตรสงทายป ประเพณีอันดีงามของ
สงทายปเกาตอนรับปใหม" อันดีงามของทองถิ่นใหคง ปใหม วันที่ 31 ธันวาคม เกาตอนรับปใหม ทองถิ่นถูกอนุรักษใหคง

อยูสืบไป ของทุกป 1 ครั้งตอป อยูสืบไป
11 โครงการจัดงาน "ปรับตัวเปลี่ยน เพ่ือสงเสริมและทํานุบํารุง จัดกิจกรรม "ปรับตัว 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จัดกิจกรรมฯ พระพุทธศาสนาถูก กองการศึกษาฯ

ใจไปวัดทําบุญ สรางคุณงามความ พระพุทธศาสนาใหคงอยู เปลี่ยนใจไปวัดทําบุญ 1 ครั้งตอป ทํานุบํารุงใหคงอยู
ดีกอนที่ใครเขาจะหามรางเรา สืบไป สรางคุณงามความดีกอน สืบไป
เขาวัด" ที่ใครเขาจะหามรางเรา
(ที่มา : แผนชุมชน หมูที่ 1,2,16 เขาวัด" ทุกวันพระตลอด
17 และ หมูที่ 21) เดือนเขาพรรษา

12 โครงการฝกอบรมและศึกษา เพ่ืออนุรักษศิลปวัฒนธรรม 1) ฝกอบรมกลุมเปาหมาย 0 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนกลุมเปา 1) ประชาชน มีความรู กองการศึกษาฯ
ดูงานสืบสานประเพณีงาน จารีตประเพณีทองถิ่น ตามหลักสูตรจํานวนไม หมายประชาชน เขาใจและรําลึกถึง
บุญเดือนหก  พิธีสักการะ จังหวัดชัยภูมิ นอยกวา 110 คน ทั่วไปที่เขารวม ประวัติความเปนมา
 บวงสรวง เจาพอพญาแล 2) นํากลุมเปาหมาย โครงการไมนอย ของเจาพอพญาแล

เขารวมศึกษาดูงานสืบ กวา 110 คน และประวัติความเปน "5/6

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 สงเสริม สนับสนุน และสรางจิตสํานึกที่ดีในการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือรักษาความเปนเอกลักษณของทองถิ่น

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
สานประเพณีงานบุญ มาของจังหวัดชัยภูมิ
เดือนหก (สักการะเจาพอ เกิดสํานึกรักบานเกิด
พญาแล) ที่จังหวัดชัยภูมิ 2) เกิดการอนุรักษ
จํานวน 1 ครั้ง ศิลปะวัฒนธรรมจารีต
3) นําประชาชนกลุม ประเพณีทองถิ่น
เปาหมายรวมพิธีการรํา จังหวัดชัยภูมิ
ถวายบวงสรวงเจาพอ
พญาแล เน่ืองในงานบุญ
เดือนหก (จังหวัดชัยภูม/ิ
หนาที่วาการอําเภอ
บําเหน็จณรงค)

13 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือรวมแสดงออกถึงความ จัดงานเฉลิมพระเกียรติ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จัดงานภายใต ประชาชนไดแสดงออก สํานักปลัด
สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมา จงรักภักดีตอสถาบันชาติ สนับสนุนโครงการอัน โครงการฯ ถึงความจงรักภักดีตอ เทศบาล
จากพระราชดําริและโครงการ ศาสนาและสถาบัน เน่ืองมาจากพระราชดําริ จํานวน 1 ครั้งตอป สถาบันชาติ ศาสนาและ
เทิดพระเกียรติอ่ืนๆ พระมหากษัตริย และโครงการเทิด สถาบันพระมหากษัตริย

"5/7

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 สงเสริม สนับสนุน และสรางจิตสํานึกที่ดีในการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือรักษาความเปนเอกลักษณของทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

พระเกียรติอ่ืนๆของ
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราชบรมนาถ
บพิตร สมเด็จพระบรมราช
ชนนีพันปหลวง และพระ
บาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหา
วชิราลงกรณพระวชิรเกลา
เจาอยูหัว

14 โครงการจัดงานเน่ืองใน เพ่ือรวมแสดงออกถึงความ จัดกิจกรรมเน่ืองในงาน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จัดกิจกรรมฯ ประชาชนไดแสดงออก สํานักปลัด
วันรัฐพิธีตางๆ จงรักภักดีตอสถาบันชาติ รัฐพิธีตางๆ เชน  1 ครั้งตอป ถึงความจงรักภักดีตอ เทศบาล

ศาสนาและสถาบัน วันพอขุนรามคําแหงฯ สถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย วันสมเด็จพระนเรศวร สถาบันพระมหากษัตริย

มหาราช (วันกองทัพไทย)
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แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 สงเสริม สนับสนุน และสรางจิตสํานึกที่ดีในการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือรักษาความเปนเอกลักษณของทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
วันปยมหาราช
วันรัฐธรรมนูญ ฯลฯ ตาม
มติคณะรัฐมนตรี

15 โครงการจัดงานเน่ืองใน เพ่ือรวมแสดงออกถึงความ จัดกิจกรรมเน่ืองในงาน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จัดกิจกรรมฯ ประชาชนไดแสดงออก สํานักปลัด
วันราชพิธีตางๆ จงรักภักดีตอสถาบันชาติ ราชพิธีตางๆ เชน  1 ครั้งตอป ถึงความจงรักภักดีตอ เทศบาล

ศาสนาและสถาบัน วันฉัตรมงคล วันมาฆบูชา สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย วันวิสาขบูชา วันพืชมงคล และสถาบัน

วันอาสาฬหบูชา ฯลฯ พระมหากษัตริย
ตามมติคณะรัฐมนตรี

16 โครงการจิตอาสา พระราชทาน 1. เพ่ือใหเกิดความสมัคร จิตอาสารวมประกอบ 0 70,000 50,000 50,000 50,000 จิตอาสา เขารวม 1.ประชาชนเกิดความ สํานักปลัด
ตามแนวพระราชดําริ "เราทํา สมานสามัคคี รวมมือ กิจกรรมสาธารณะ ประกอบกิจกรรม สมัครสมานสามัคคี เทศบาล
ความดี ดวยหัวใจ" รวมใจประกอบกิจกรรม ประโยชนตางๆ สาธารณะ รวมมือรวมใจประกอบ

สาธารณะเพ่ือประโยชน ประโยชน กิจกรรมสาธารณะ
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แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 สงเสริม สนับสนุน และสรางจิตสํานึกที่ดีในการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือรักษาความเปนเอกลักษณของทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



สุขของชุมชนสวนรวม ทุกกิจกรรมไมนอย เพ่ือประโยชนสุขของ
โดยไมหวังสิ่งตอบแทน กวารอยละ 80 ชุมชนสวนรวม
2. เพ่ือใหเกิดความรัก โดยไมหวังสิ่งตอบแทน
ความผูกพันใน 4 สถาบัน 2. เกิดความรัก ความ
ของชาติ ไดแก สถาบันชาติ ผูกพันในสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย ศาสนา พระมหา
และประชาชน กษัตริย และประชาชน

รวม 16 โครงการ 2,140,000 1,680,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000
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แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดทําปายบอกเขต เพ่ือใชเปนปายประชาสัมพันธ กอสรางปายประชาสัมพันธ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปายประชาสัมพันธ ประชาชนสามารถ สํานักปลัด

เทศบาลตําบลบานเพชร/ บอกแนวเขตเทศบาลตําบล บอกแนวเขตเทศบาลตําบล บอกแนวเขต ทราบถึงแนวเขตความ เทศบาล
แนวเขตหมูบานถนน/ซอย บานเพชรเขตหมูบาน/ถนน/ บานเพชรและเขตหมูบาน เทศบาล จํานวน รับผิดชอบของ
ในชุมชน ซอยในชุมชน ถนนซอยในชุมชนใหครบ 5 หมูบาน เทศบาลและเขตภาย

ทุกจุด ในหมูบานและซอย
ในชุมชนในเขต
เทศบาล

2 โครงการจัดทําวารสารและ เพ่ือเปนสื่อชองทางในการ จัดทําวารสารและรายงาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รายงานผลการ ประชาชนและหนวย สํานักปลัด
รายงานผลการดําเนินงาน เผยแพรและประชาสัมพันธ ผลการดําเนินงานประจําป ดําเนินงานประจําป งานตางๆสามารถเขา เทศบาล
ประจําปเทศบาลตําบล ผลงานของเทศบาล ของเทศบาลตําบลบานเพชร ของเทศบาล ถึงขอมูลและรับทราบ
บานเพชร เพ่ือเผยแพรผลงานของ ปละ 1 ครั้ง ถึงการดําเนินงาน

เทศบาลฯ ใหกับประชาชน ประจําปของ
และหนวยงานตางๆ เทศบาลฯ ได
ไดรับทราบ

3 โครงการสงเสริมสนับสนุน เพ่ือสงเสริมใหมีการเลือกตั้ง สงเสริมสนับสนุนและให 700,000 500,000 700,000 0 0 ประชาชนที่มาใช การดําเนินงานดาน สํานักปลัด
การเลือกตั้งขององคกร ตามระบอบประชาธิปไตย ความรวมมือในการเลือกตั้ง สิทธิ์เลือกตั้งทองถิ่น การเลือกตั้งขององคกร เทศบาล
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ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการประชาชน

แผนงาน   บริหารทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)



แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ปกครองสวนทองถิ่น อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน ขององคกรปกครองสวน ไมนอยกวารอยละ ปกครองสวนทองถิ่นมี

พระประมุข ทองถิ่นตามที่คณะกรรมการ 70 ประสิทธิภาพเพ่ิม
การเลือกตั้งกําหนด มากขึ้น
ในกรณีครบวาระ ยุบสภา
และกรณีแทนตําแหนงที่วาง

4 โครงการปรับปรุงสถานีวิทยุ เพ่ือเปนสื่อทางและเพ่ิมชอง ปรับปรุงระบบสถานีวิทยุ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ทั้ง 5 1. เทศบาลฯ มีชอง สํานักปลัด
สาธารณะ (เพชรรัตน) ทางในการเผยแพรขอมูล เพชรรัตนตามแบบเทศบาล หมูบานไดรับทราบ ทางการสื่อสารกับ เทศบาล
เทศบาลตําบลบานเพชร ขาวสารและประชาสัมพันธ กําหนด ขอมูลขาวสาร ประชาชนเพ่ิมขึ้น

สูประชาชนตามหลักธรรมา โดยทั่วถึง 2. ประชาชนสามารถ
ภิบาล เขาถึงขอมูลของ

เทศบาลได
5 โครงการพัฒนาประสิทธิ 1. เพ่ือกําหนดทิศทางการ สรางมาตรฐานการปฏิบัติ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ระดับความพึงพอ 1. องคกรมีทิศทาง สํานักปลัด

ภาพการประเมินผลการ ปฏิบัติงานใหมีมาตรฐานเปน และแนวทางในการประเมิน ใจของบุคลากรที่มี การปฏิบัติงานที่มี เทศบาล
ปฏิบัติงานของบุคลากร แนวทางเดียวกัน ผลการปฏิบัติงานที่เปน ตอระบบการ มาตรฐานเปนแนว
เทศบาลตําบลบานเพชร 2. เพ่ือเสริมสรางและพัฒนา บรรทัดฐานขององคกร ประเมินผลการ ทางเดียวกัน

ผลการปฏิบัติงานอยาง ปฏิบัติงานไมนอย 2. มีขอตกลงการ
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ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการประชาชน

แผนงาน   บริหารทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)



แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ตอเน่ือง กวารอยละ 60 ปฏิบัติงานรวมกัน

ระหวางผูบริหารกับ
ผูปฏิบัติอยางชัดเจน
และเปนแนวทาง
เดียวกัน

6 โครงการวันทองถิ่นไทย 1. เพ่ือใหประชาชนได จัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จัดกิจกรรมวัน 1. ประชาชนได สํานักปลัด
ตระหนักถึงความสําคัญของ ในวันที่ 18 มีนาคม ของทุกป ทองถิ่นไทย ตระหนักถึงความ เทศบาล
การปกครองทองถิ่น จํานวน 1 ครั้งตอป สําคัญของการ
2. เพ่ือเปนการนอมรําลึก ปกครองทองถิ่น
ถึงพระมหากรุณาธิคุณของ 2. ประชาชนไดนอม

พระบาทสมเด็จพระจุลจอม รําลึกถึงพระมหา
เกลาเจาอยูหัวที่ทรงมีตอ กรุณาธิคุณของ
การปกครองทองถิ่น พระบาทสมเด็จ
3. เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ พระจุลจอมเกลาเจา
ผลงานขององคกรปกครอง อยูหัวที่ทรงมีตอการ
สวนทองถิ่นในการบําบัดทุกข ปกครองทองถิ่น
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ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการประชาชน

แผนงาน   บริหารทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ



แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บํารุงสุขใหกับประชาชน 3. ประชาชนมีความรู

ความเขาใจในระบอบ
ประชาธิปไตยภายใต
หลักการมีสวนรวม
ของประชาชนใหหยั่ง
รากลึกในสังคมไทย

7 โครงการฝกอบรมเพ่ือ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ จัดฝกอบรมใหกับสมาชิกสภา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สมาชิกสภาทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่นมี สํานักปลัด
พัฒนาศักยภาพของสมาชิก สมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ทองถิ่นเกี่ยวกับกฎหมาย ที่เขารับการอบรม ความรู ความเขาใจ เทศบาล
สภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจ ในการปฏิบัติ ระเบียบที่เกี่ยวของกับการ จํานวน 12 คน ในการในการปฏิบัติ
ความเขาใจในการปฏิบัติ หนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย ปฏิบัติหนาที่ หนาที่ใหเปนไปตาม
หนาที่ใหเปนไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวของ กฎหมาย ระเบียบที่
กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวของ
เกี่ยวของ

รวม 7 โครงการ 1,110,000 910,000 1,110,000 410,000 410,000
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                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการประชาชน

แผนงาน   บริหารทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสนับสนุนกิจการ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน สนับสนุนและสมทบคาใช 40,000 40,000 47,000 47,000 47,000 สนับสนุนสมาคม สมาคมสันนิบาต สํานักปลัด

สันนิบาตเทศบาล ของสันนิบาตเทศบาลใหมี จายเพ่ือบํารุงสันนิบาต สันนิบาตเทศบาล เทศบาลแหงประเทศ เทศบาล
ประสิทธิภาพ เทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 1 ครั้งตอป ไทยสามารถดําเนิน

กิจการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

รวม 1 โครงการ 40,000 40,000 47,000 47,000 47,000
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ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการประชาชน

แผนงาน   งบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ



แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทํางานที่ดีในการใหบริการประชาชนอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพัฒนาประสิทธิ 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและ จัดอบรมสัมมนาและศึกษา 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 คณะผูบริหาร, 1. บุคลากรไดรับการ สํานักปลัด

ภาพในการปฏิบัติราชการ เพ่ิมสมรรถนะของบุคลากร ดูงานของคณะผูบริหาร, สมาชิกสมาชิกสภา พัฒนาและเพ่ิม เทศบาล
มุงสูองคกรแหงการเรียนรู ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลพนักงาน สมรรถนะในการ
ของคณะผูบริหาร สมาชิก ปฏิบัติราชการ เพ่ือประโยชน พนักงานเทศบาลและลูกจาง เทศบาลและลูกจาง ปฏิบัติงานใหเกิด
สภาเทศบาล พนักงาน สุขของประชาชน ของเทศบาลตําบลบานเพชร ที่เขารับการอบรม ประสิทธิภาพและ
เทศบาลและลูกจาง 2. เพ่ือพัฒนาใหเทศบาล ดูงาน จํานวน ประสิทธิผล
เทศบาลของเทศบาล ตําบลบานเพชร เปนองคกร 100 คน 2.เทศบาลตําบล
ตําบลบานเพชร แหงการเรียนรู บานเพชรเปนองคกร

แหงการเรียนรู
2 โครงการจัดงานวันเทศบาล เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ จัดกิจกรรมเน่ืองในวัน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จัดกิจกรรมวัน พนักงานและ สํานักปลัด

ผลงานและความเขาใจอันดี เทศบาลตามที่รัฐบาลกําหนด เทศบาล 1 ครั้ง ประชาชนทั่วไปมี เทศบาล
ของการดําเนินงานอันเปน (วันที่ 24 เมษายน ของทุกป) ตอป ความเขาใจอันดีของ
รูปแบบที่สําคัญในการ การดําเนินงานอัน
ปกครองสวนทองถิ่น เปนรูปแบบที่สําคัญ

ในการปกครองสวน
ทองถิ่น
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ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการประชาชน

แผนงาน   บริหารทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทํางานที่ดีในการใหบริการประชาชนอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการฝกอบรมเพ่ือ 1. เพ่ือเสริมสรางจิตสํานึก จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 คณะผูบริหาร, 1. เจาหนาที่มีจิต สํานักปลัด

เสริมสรางคุณธรรม และคานิยมใหกับเจาหนาที่ และธรรมาภิบาล ใหกับคณะ สมาชิกสภาเทศบาล สํานึกและคานิยมที่ดี เทศบาล
จริยธรรมและธรรมาภิบาล ยึดหลักธรรมาภิบาลในการ ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ในการปฏิบัติหนาที่
ในองคกร ปฏิบัติหนาที่ พนักงานเทศบาลและลูกจาง และลูกจางที่เขารับ โดยยึดหลักธรรมา

2. เพ่ือเปนการรวมมือรวม เทศบาลของเทศบาลตําบล การอบรมคุณธรรม ภิบาล
พลังแผนดินปองกันและ บานเพชร จริยธรรมและธรรมา 2. ปญหาการทุจริต
ปราบปรามการทุจริต ภิบาล คอรรัปชั่นลดลง

จํานวน 75 คน
4 โครงการประชาสัมพันธ 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน 1. จัดทําปายไวนิล 30,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เทศบาลฯมีรายได 1. มีสื่อประชาสัมพันธ กองคลัง

การชําระภาษีและรับ การจัดเก็บรายไดของเทศบาล ประชาสัมพันธ จํานวน จากการจัดเก็บ สรางความเขาใจอันดี
ชําระภาษี ตําบลบานเพชรใหประชาชน  3 ปาย ภาษีเพ่ิมขึ้น 30% แกประชาชน

เสียภาษีภายในกําหนดระยะ 2. ประชาสัมพันธหลักเกณฑ 2. ประชาชนผูมีหนาที่
เวลา ขั้นตอนและระยะเวลาการ ชําระภาษีไดรับทราบ
2. เพ่ือกําหนดเปาหมายการ จัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียม หวงระยะเวลาใน
จัดเก็บรายไดเพ่ิมขึ้นโดยสอด ตางๆ ใหประชาชนทราบ การชําระภาษี
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ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการประชาชน

แผนงาน   บริหารทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ



แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทํางานที่ดีในการใหบริการประชาชนอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
คลองกับสภาวะเศรษฐกิจ 3. การปฏิบัติงานของ
ที่เปนจริง เทศบาลตําบลบาน
3. เพ่ือประโยชนในการ เพชรมีประสิทธิภาพ
บริหารของเทศบาล มากขึ้น

4. เทศบาลตําบลบาน
เพชร มีรายไดจาก
การจัดเก็บเองเพ่ิมขึ้น
5. สามารถลดการคาง
ชําระภาษีและมีลูกหน้ี
ที่คางชําระภาษีนอยลง

5 โครงการฝกอบรมเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ ฝกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 บุคลากรที่เขารับ การบริหารงานพัสดุมี กองคลัง
ประสิทธิภาพการบริหาร บริหารงานพัสดุ การบริหารงานพัสดุ การฝกอบรม ประสิทธิภาพมากขึ้น
งานพัสดุ จํานวน 1 ครั้ง/ป จํานวน 75 คน

6 โครงการฝกอบรมเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ ฝกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 บุคลากรที่เขารับ การบริหารการเงิน กองคลัง
ประสิทธิภาพการบริหาร บริหารงานการเงินและบัญชี การบริหารงานการเงิน การฝกอบรม และบัญชีมีประสิทธิ
งานการเงินและบัญชี และบัญชี จํานวน 1 ครั้ง/ป จํานวน 75 คน ภาพมากขึ้น
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ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการประชาชน

แผนงาน   บริหารทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการประชาชน



แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทํางานที่ดีในการใหบริการประชาชนอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการรณรงคประชา เพ่ือสรางจิตสํานึกและความ จัดกิจกรรมรณรงคประชา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดกิจกรรมฯ 1 ประชาชนมีจิตสํานึก กองคลัง

สัมพันธสรางกระแส เพ่ือ ตระหนักแกประชาชนทุก สัมพันธ สรางกระแสเพ่ือ ครั้งตอป และมีคานิยมตอตาน
เสริมสรางคานิยมตอตาน ภาคสวนในทองถิ่น เสริมสรางคานิยมตอตานการ การทุจริต
การทุจริตแกประชาชน ทุจริตแกประชาชนทุกภาค
ทุกภาคสวนในทองถิ่น สวนในทองถิ่น จํานวน

1 ครั้งตอป
8 โครงการพัฒนาระบบการ เพ่ือเพ่ิมชองทางการสื่อสาร พัฒนาระบบการกระจาย 400,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ระบบเสียงตามสาย ประชาชนไดรับรูขอมูล สํานักปลัด

กระจายเสียงตามสาย แกประชาชนในเขตเทศบาล เสียงตามสายของเทศบาล ของเทศบาลตําบล ขาวสารผานชองทาง เทศบาล
และเครื่องสงวิทยุ เทศบาล ใหทั่วถึงและครอบคลุม ตําบลบานเพชร โดยการ บานเพชรที่ไดมาตร ที่ทันสมัยรวดเร็วและ
ตําบลบานเพชร กอสรางสรางเสาสัญญาณ ฐาน จํานวน 1 ทั่วถึง

รับสงวิทยุกระจายเสียง ระบบ
9 โครงการฝกอบรมเพ่ือการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ ฝกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 พนักงานเทศบาล พนักงานเทศบาลฯ กองคลัง

พัฒนาองคความรูเกี่ยวกับ ปฏิบัติงานในระบบบัญชี ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติ ที่เขารับการอบรมฯ สามารถปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานในระบบ คอมพิวเตอรขององคกร งานในระบบบัญชีคอม จํานวน 72 คน ในระบบบัญชีคอม
บัญชีคอมพิวเตอรของ ปกครองสวนทองถิ่น (e-laas) พิวเตอรขององคกรปกครอง พิวเตอรขององคกร
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แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทํางานที่ดีในการใหบริการประชาชนอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

แผนงาน   บริหารทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการประชาชน



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนทองถิ่น (e-laas) ปกครองสวนทองถิ่น
(e-laas) ใหกับพนักงานเทศบาล (e-laas) ไดอยางมี

ตําบลบานเพชร ประสิทธิภาพ
รวม 9 โครงการ 1,140,000 915,000 915,000 915,000 915,000
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แนวทางการพัฒนาที่ 6.3 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและสรางนวัตกรรมในการทํางานโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการประชาชน

แผนงาน   บริหารทั่วไป

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ

แผนงาน   บริหารทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดทําแผนที่ภาษี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ พัฒนาระบบฐานขอมูล 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีรายไดจากการ เทศบาลฯมีรายได 1. กองการคลัง

และลงทะเบียนทรัพยสิน จัดเก็บรายไดของเทศบาล แผนที่ภาษีและทะเบียน จัดเก็บภาษี เพ่ิมขึ้นและสามารถ 2. กองชาง
ตําบลบานเพชร ทรัพยสินที่มีประสิทธิภาพ เพ่ิมขึ้น 30 % จัดเก็บภาษีตางๆ

ไดอยางครบถวนได
อยางครบถวนถูกตอง
มีประสิทธิภาพ

2 โครงการพัฒนาโปรแกรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ พัฒนาโปรแกรมระบบการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 โปรแกรมระบบ เทศบาลตําบลบาน กองการคลัง
ระบบการเงินและบัญชี บริหารจัดการดานการเงิน เงินและบัญชี ของเทศบาลฯ การเงินและบัญชีที่ เพชรมีระบบการ

และบัญชีของเทศบาลฯ จํานวน 1 ระบบ ไดรับการปรับปรุง บริหารจัดการดาน
ใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น จํานวน 1 ระบบ การเงินและบัญชีที่มี

ประสิทธิภาพ
3 โครงการพัฒนาระบบ เพ่ือเปนสื่อ ชองทางในการ 1. เชาซื้อ Web Hosting 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เว็ปไซดของเทศบาล ประชาชนสามารถ สํานักปลัด

เว็ปไซดของเทศบาลตําบล เผยแพรและประชาสัมพันธ และจด Domain Name จํานวน 1 ระบบ เขาถึงขอมูลของ เทศบาล
บานเพชร ผลงานของเทศบาล จํานวน 1 ระบบ เทศบาลได

2.Update ขอมูลใน
web site ใหเปนปจจุบัน
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แนวทางการพัฒนาที่ 6.3 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและสรางนวัตกรรมในการทํางานโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการประชาชน

แผนงาน   บริหารทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการฝกอบรม 1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรูเทคโน 1.จัดฝกอบรมการประยุกต 0 350,000 350,000 350,000 350,000 ผูเขารับการอบรม 1. ผูเขาอบรมมีความรู กองการคลัง
เพ่ือประยุกตใชขอมูลสาร โลยีสารสนเทศใหกับบุคลกร ใชขอมูลสารสนเทศทาง จํานวน 15 คน ความเขาใจในหลัก
สนเทศภูมิศาสตร (GIS) ในหนวยงานเทศบาลตําบล ภูมิศาสตร (GIS) ดังน้ี การเบื้องตนของระบบ
เพ่ือสนับสนุนภารกิจใน บานเพชร "- ปฐมนิเทศดําเนินการ (GIS)
ดานการจัดบริการ 2. เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ถายภาพทางอากาศโดย 2. ผูเขาอบรมนํา
สาธารณะ เทศบาลตําบล ความเขาใจและทักษะเกี่ยว ใชโดรน จํานวน 1 วัน ความรูไปประยุกตใช
บานเพชร กับหลักการเบื้องตนระบบ "- ออกสํารวจภาคสนาม ในการจัดระบบขอมูล

สารสนเทศภูมิศาสตร จํานวน 8 วัน สารสนเทศทางภูมิ
3. เพ่ือจัดเก็บขอมูลทาง "- ประยุกตใช OR CODE ศาสตรของเทศบาล
ภูมิศาสตรของเทศบาล จํานวน 4 วัน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตําบลบานเพชร "- ปจฉิมนิเทศโครงการฯ 3. เทศบาลมีขอมูลที่

จํานวน 1 วัน เปนประโยชนตอการ
2. จัดซื้ออากาศยานไรคนขับ 0 158,758 158,758 158,758 158,758 ใหบริการสาธารณะ
(โดรน) mavic2 pro Zoom และใชขอมูลในการ
 พรอมอุปกรณ พัฒนาทองถิ่นอยาง

ตอเน่ือง
รวม 4 โครงการ 220,000 728,758 728,758 728,758 728,758 "6/12

แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 พัฒนาและจัดสถานที่ทํางานใหนาอยู นาทํางานพรอมทั้งจัดหาเครื่องมือวัสดุครุภัณฑที่จําเปนในการปฏิบัติงาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการประชาชน

แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอสรางอาคาร เพ่ืออํานวยความสะดวกใน 1. กอสรางอาคารสํานักงาน 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ประชาชนมีความ เจาหนาที่ปฏิบัติงาน กองชาง

สํานักงานเทศบาลตําบล การใหบริการประชาชน เทศบาลตําบลบานเพชร พึงพอใจในการให ไดอยางมี
บานเพชร พรอมปรับปรุง พรอมระบบสาธารณูปโภค บริการไมต่ํากวา ประสิทธิภาพและ
ภูมิทัศนบริเวณอาคาร (ประปา-ไฟฟา) ตามแบบ รอยละ 60 ประสิทธิผล
สํานักงาน เทศบาลกําหนด

2. กอสรางถนน คสล. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
ขนาด ผิวจราจร กวาง 4 ม.
ยาว 15 ม.หรือมีพ้ืนที่คสล.
ไมนอยกวา 2,000 ตรม.
ไหลทางลงลูกรังตามสภาพ
ตามแบบเทศบาลกําหนด
3. ปรับปรุงภูมิทัศนตกแตง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
อาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลบานเพชร
(ตกแตงภายใน)
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แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 พัฒนาและจัดสถานที่ทํางานใหนาอยู นาทํางานพรอมทั้งจัดหาเครื่องมือวัสดุครุภัณฑที่จําเปนในการปฏิบัติงาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการประชาชน

แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ



4. ปรับปรุงภูมิทัศนรอบ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
อาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลบานเพชร
(ตกแตงภายนอก)
5. จัดจางถมดินบริเวณ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
กอสรางอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลบานเพชร

2 โครงการกอสรางรั้ว คสล. เพ่ือแสดงอาณาเขตของ กอสรางรั้ว คสล. ยาว 130 ม. 0 0 289,700 289,700 289,700 รั้ว คสล. ความยาว เทศบาลตําบล กองชาง
บริเวณที่จะกอสรางสํานัก สํานักงานเทศบาลตําบล สูง 2.00 ม. ตามแบบเทศบาล 130 เมตร บานเพชร มีอาณา
งานเทศบาลตําบล บานเพชร กําหนด พรอมรื้อรั้ว คสล. เขตที่ชัดเจนขึ้น
บานเพชร หมูที่ 21 เดิม ยาว 85 ม.

รวม 2 โครงการ 15,500,000 15,500,000 15,789,700 15,789,700 15,789,700
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เปาหมาย หนวยงานรับ
(ผลผลิตครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงาน   บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1. จัดซื้อเต็นทหลังใหญ ตามแบบเทศบาล 75,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สํานักปลัด

งาน บริหารทั่วไป กําหนด จํานวน 5 หลัง เทศบาล
2. จัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 สํานักปลัด
(ขาว-ดํา) ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ เทศบาล
จํานวน 1 เครื่อง
3. จัดซื้อเครื่องดูดฝุนขนาด 25 ลิตร ตามแบบ 0 0 14,000 14,000 14,000 สํานักปลัด
มาตรฐานครุภัณฑ กําหนด จํานวน 1 ชุด เทศบาล
4. จัดซื้อตูสาขาโทรศัพท แบบ 16 สายภายใน 0 0 51,500 51,500 51,500 สํานักปลัด
พรอมโทรศัพท 10 เครื่อง ตามแบบเทศบาลกําหนด เทศบาล
5. จัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต พรอมขา 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 สํานักปลัด
พรอมขารองตู ตามแบบเทศบาลกําหนด เทศบาล
จํานวน 1 หลัง
6. จัดซื้อเครื่องเคลือบเอกสาร ตามแบบ 0 0 6,900 6,900 6,900 สํานักปลัด
เทศบาลกําหนด จํานวน 1 เครื่อง เทศบาล
7. เครื่องสแกนลายน้ิวมือ ชนิดบันทึกเวลา 9,000 9,700 9,700 9,700 9,700 สํานักปลัด

เขาออกงานตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ เทศบาล

จํานวน 1 เครื่อง
8. จัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอ้ีประจําตําแหนง 8,000 8,500 8,500 8,500 8,500 สํานักปลัด
หัวหนาสํานักปลัด ตามแบบเทศบาลกําหนด เทศบาล
จํานวน 1 ชุด
9.จัดซื้อตั้งแทนประดับพระฉายาลักษณ 180,000 0 0 0 0 สํานักปลัด
เพ่ือเคารพสักการะ ตามแบบเทศบาลกําหนด เทศบาล
จํานวน 4 แทน 1

                                                                                                             บัญชีครุภัณฑ                                                                                                 แบบ ผ.03
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลบานพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

                                                                                                             บัญชีครุภัณฑ                                                                                                 แบบ ผ.03

งบประมาณ
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท



เปาหมาย หนวยงานรับ
(ผลผลิตครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 0 285,000 0 0 0 สํานักปลัด
ขนาด 50,000 บีทียูตามแบบมาตรฐาน เทศบาล
ครุภัณฑกําหนด จํานวน 5 เครื่อง
11. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 0 0 305,000 305,000 305,000 สํานักปลัด
แบบตูตั้งพ้ืน ขนาด 56,000 บีทียู เทศบาล
ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑกําหนด
จํานวน 5 เครื่อง

2 แผนงาน   บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1. จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ 1,600 1,600 2,800 2,800 2,800 สํานักปลัด
งาน บริหารทั่วไป (L2 Switch) ขนาด 16 ชอง ตามแบบราคา เทศบาล

กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอม
พิวเตอรกําหนด จํานวน 1 เครื่อง
2. จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย 5,700 5,700 5,400 5,400 5,400 สํานักปลัด
(Access Point) แบบที่ 1 ตามแบบราคากลาง เทศบาล
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
กําหนด จํานวน 1 เครื่อง
3. จัดซื้อเครื่องสํารองไฟขนาด 2 KVA 13,000 13,000 12,000 12,000 12,000 สํานักปลัด
ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน เทศบาล
ครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 เครื่อง
4. จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ LED 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 สํานักปลัด
ขาวดําชนิด Network แบบที่ 2 ตามแบบราคา เทศบาล
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอม
พิวเตอรกําหนด จํานวน 1 เครื่อง

2

                                                                                                             บัญชีครุภัณฑ                                                                                                 แบบ ผ.03
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลบานพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ



เปาหมาย หนวยงานรับ
(ผลผลิตครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5. จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED 7,900 7,900 8,900 8,900 8,900 สํานักปลัด
ขาวดํา ชนิด Net work แบบที่ 1 เทศบาล
ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 เครื่อง
6. จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 11,200 11,200 12,500 12,500 12,500 สํานักปลัด
ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน เทศบาล
ครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 5 เครื่อง
7. จัดซื้อเครื่องสํารองไฟขนาด 1 KVA 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 สํานักปลัด
ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน เทศบาล
ครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 เครื่อง
8. จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 32,000 32,000 34,000 34,000 34,000 สํานักปลัด
(จอขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) ตามแบบราคา เทศบาล
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 2 เครื่อง

9. จัดเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 1 0 0 130,000 130,000 130,000 สํานักปลัด
ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน เทศบาล
ครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 เครื่อง
10. จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ 7,600 7,600 11,400 11,400 11,400 สํานักปลัด
เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร เทศบาล
โนตบุคแบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม
กฎหมาย ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 3 ระบบ 3

เทศบาลตําบลบานพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

                                                                                                             บัญชีครุภัณฑ                                                                                                 แบบ ผ.03
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลบานพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ



เปาหมาย หนวยงานรับ
(ผลผลิตครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11. จัดชุดซื้อโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มี 22,000 22,000 36,000 36,000 36,000 สํานักปลัด
ลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฏหมาย ตามแบบราคา เทศบาล
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรกําหนดจํานวน 3 ระบบ
12. จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการไวรัส ตามแบบ 0 0 2,100 2,100 2,100 สํานักปลัด
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ เทศบาล
คอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 3 ชุด
13. สแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารระดับ 0 18,000 18,000 18,000 18,000 สํานักปลัด
ศูนยบริการ ตามแบบราคากลางและ เทศบาล
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
กําหนด จํานวน 1 เครื่อง
14. จัดซื้ออุปกรณือานบัตรอเนกประสงค 0 0 7,000 7,000 7,000 สํานักปลัด
(Smart Card Reader) ตามแบบราคากลาง เทศบาล
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
กําหนด จํานวน 10 เครื่อง

3 แผนงาน   บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 1. จัดซื้อเครื่องสงวิทยุระบบFM (เพ่ือใชเปน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 สํานักปลัด
งาน บริหารทั่วไป เครื่องสํารอง) พรอมอุปกรณตอพวงสําหรับ เทศบาล

สถานีวิทยุตามแบบเทศบาลกําหนด
จํานวน 1 ชุด (งานประชาสัมพันธ)
2. เครื่องรับสัญญานดาวเทียมตามแบบเทศบาล 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 สํานักปลัด
กําหนด จํานวน 1 ชุด (งานประชาสัมพันธ) เทศบาล

4

เปาหมาย หนวยงานรับ

งบประมาณ

                                                                                                             บัญชีครุภัณฑ                                                                                                 แบบ ผ.03
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลบานพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท



(ผลผลิตครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 ผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. จัดซื้อเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไรสาย 275,000 0 275,000 275,000 275,000 สํานักปลัด
UHF-FM ตามแบบเทศบาลกําหนด เทศบาล
จํานวน 5 ชุด
4. จัดซื้อชุดโคมไฟโซลาเซลขนาดไมนอยกวา 324,000 324,000 324,000 324,000 324,000 สํานักปลัด
120 วัตต พรอมติดตั้งอุปกรณ จํานวน 27 ชุด เทศบาล
ตามแบบเทศบาลกําหนด

4 แผนงาน   บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรระดับ XGA 58,000 58,000 42,500 42,500 42,500 สํานักปลัด
งาน บริหารทั่วไป ขนาด 4,000 ANSILumens ตามแบบมาตรฐาน เทศบาล

ครุภัณฑ จํานวน 1 เครื่อง (งานธุรการ)
2.จอรับภาพขาตั้ง 100 น้ิว (160x212ซม.) 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 สํานักปลัด
ตามแบบเทศบาลกําหนด จํานวน 1 หลัง เทศบาล
(งานธุรการ)
3. จัดซื้อเครื่องเลน DVD ตามแบบเทศบาล 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 สํานักปลัด
กําหนด จํานวน 1 เครื่อง (งานธุรการ) เทศบาล
4. จัดซื้อแฟลชสําหรับกลองโซน่ี A77 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สํานักปลัด
ตามแบบเทศบาล กําหนด จํานวน 1 ชิ้น เทศบาล
5. จัดซื้อขาตั้งกลองสําหรับกลองโซน่ี A77 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 สํานักปลัด
ตามแบบเทศบาลกําหนด จํานวน 1 ชิ้น เทศบาล
6. จัดซื้อสายรัดชัตเตอรสําหรับกลอง โซน่ี A77 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 สํานักปลัด
ตามแบบเทศบาลกําหนด จํานวน 1 ชิ้น เทศบาล
7. จัดซื้อแมมโมรี่การดสําหรับกลองโซน่ี A77 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 สํานักปลัด
ตามแบบเทศบาลกําหนด จํานวน 1 ชิ้น เทศบาล

5

เปาหมาย หนวยงานรับ
(ผลผลิตครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 ผิดชอบหลัก

                                                                                                             บัญชีครุภัณฑ                                                                                                 แบบ ผ.03
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลบานพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8. จัดหาจอภาพ LED สําหรับกลางแจง 676,240 0 0 0 0 สํานักปลัด
ขนาดไมนอยกวา2.00x4.00 เมตร (หรือมีพ้ืนที่ เทศบาล
จอขนาดไมนอยกวา 8 ตารางเมตร) พรอมวัสดุ
อุปกรณฯ ตามแบบเทศบาลกําหนด
จํานวน 1 ชุด

5 แผนงาน   บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ 1. จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 0 0 575,000 575,000 575,000 สํานักปลัด
งาน บริหารทั่วไป และขนสง ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง เทศบาล

เครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต
ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบธรรมดา ตามแบบมาตรฐาน
ครุภัณฑกําหนด จํานวน 1 คัน

6 แผนงาน   บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1. จัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอ้ีประจํา 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 กองคลัง
งาน บริหารงานคลัง ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง ตามแบบเทศบาล

กําหนด จํานวน 1 ชุด
2. จัดซื้อตูชั้นวางแฟม เอกสาร แบบ 4 ชั้น 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 กองคลัง
ตามแบบเทศบาลกําหนด จํานวน 2 หลัง
3. จัดตูวางแฟมเสนอ ตามแบบเทศบาล 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 กองคลัง

กําหนด จํานวน 3 หลัง
4. จัดซื้อโตะพรอมเกาอ้ีทํางานตามแบบ 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 กองคลัง
เทศบาลกําหนด จํานวน 3 ชุด

5. จัดซื้อตูดรรชนีตามแบบเทศบาลกําหนด 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองคลัง

จํานวน 1 หลัง
6

เปาหมาย หนวยงานรับ
(ผลผลิตครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6. จัดซื้อเกาอ้ีนวมสําหรับผูมาติดตอราชการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองคลัง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

                                                                                                             บัญชีครุภัณฑ                                                                                                 แบบ ผ.03
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลบานพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



ตามแบบเทศบาลกําหนด จํานวน 10 ตัว
7. จัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก 4 ฟุตพรอมขา 0 20,400 20,400 20,400 20,400 กองคลัง
รองตู ตามแบบเทศบาลกําหนด
จํานวน 3 หลัง
8. จัดซื้อตูเหล็ก 2 บานเปด มือจับชนิดบิด 0 22,000 22,000 22,000 22,000 กองคลัง
ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ จํานวน 4 หลัง
9. จัดซื้อตู 2 บานเปด มือจับชนิดบิด (ตูไม) 0 22,500 22,500 22,500 22,500 กองคลัง
ตามเทศบาลกําหนด จํานวน 3 ตู

7 แผนงาน   บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1. จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 30,000 30,000 60,000 60,000 60,000 กองคลัง
งาน บริหารงานคลัง แบบที่ 2 ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด
จํานวน 2 เครื่อง (งานแผนที่ภาษีฯ)
2. จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 32,000 32,000 34,000 34,000 34,000 กองคลัง
(จอขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) ตามแบบราคา

กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอม
พิวเตอรกําหนด จํานวน 2 เครื่อง
3. จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0 0 10,000 10,000 10,000 กองคลัง
ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 4 เครื่อง
4. จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ 0 0 15,200 15,200 15,200 กองคลัง
เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุคแบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมา 7

เปาหมาย หนวยงานรับ
(ผลผลิตครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม
กฏหมายตามแบบราคากลางและคุณลักษณะ

                                                                                                             บัญชีครุภัณฑ                                                                                                 แบบ ผ.03
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลบานพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนดคอม
พิวเตอรกําหนด จํานวน 4 ระบบ
5. จัดชุดซื้อโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มี 0 0 48,000 48,000 48,000 กองคลัง
ลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฏหมาย ตามแบบราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 4 ระบบ
6. จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการไวรัส ตามแบบ 0 0 2,800 2,800 2,800 กองคลัง
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 4 ชุด
7. จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 0 15,000 15,000 15,000 15,000 กองคลัง
ชนิด Network แบบที่ 2 ตามแบบราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
กําหนด จํานวน 1 เครื่อง
8. จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 0 0 8,000 8,000 8,000 กองคลัง
แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(Ink Tank Printer) ตามแบบราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด
จํานวน 1 เครื่อง
(งานแผนที่ภาษีฯ)

8

เปาหมาย หนวยงานรับ
(ผลผลิตครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9. จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 0 0 2,800 2,800 2,800 กองคลัง
ขนาด 16 ชอง ตามแบบราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

                                                                                                             บัญชีครุภัณฑ                                                                                                 แบบ ผ.03
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลบานพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



กําหนด จํานวน 1 เครื่อง
10. จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย 0 0 5,400 5,400 5,400 กองคลัง
(Access Point) แบบที่ 1 ตามแบบราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
กําหนด จํานวน 1 เครื่อง

8 แผนงาน   บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 1. จัดซื้อกลองถายภาพ compact รุน 0 0 9,000 9,000 9,000 กองคลัง
งาน บริหารงานคลัง powershot sx620 HS ยี่หอ connon

จํานวน 1 ตัว (งานแผนที่ภาษีฯ)
2,492,040 1,719,900 2,941,100 2,941,100 2,941,100

9

เปาหมาย หนวยงานรับ
(ผลผลิตครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 แผนงาน การรักษาความสงบ ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 1. จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 สํานักปลัด

ภายใน ชนิดมือถือ 5 วัตต ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ เทศบาล
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ จํานวน 10 เครื่อง
รักษาความสงบภายใน

รวมแผนงาน บริหารทั่วไป

                                                                                                             บัญชีครุภัณฑ                                                                                                 แบบ ผ.03
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลบานพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



10 แผนงาน การรักษาความสงบ ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1. จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 0 0 17,000 17,000 17,000 สํานักปลัด
ภายใน (จอขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) ตามแบบราคา เทศบาล
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอม
รักษาความสงบภายใน พิวเตอรกําหนด จํานวน 1 เครื่อง

2. จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0 0 2,500 2,500 2,500 สํานักปลัด
ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน เทศบาล
ครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 เครื่อง
3. จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ 0 0 3,800 3,800 3,800 สํานักปลัด
เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร เทศบาล
โนตบุคแบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม
กฏหมายตามแบบราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนดคอม
พิวเตอรกําหนด จํานวน 1 ระบบ
4. จัดชุดซื้อโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มี 0 0 12,000 12,000 12,000 สํานักปลัด
ลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฏหมาย ตามแบบราคา เทศบาล
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 ระบบ
10

เปาหมาย หนวยงานรับ
(ผลผลิตครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5. จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการไวรัส ตามแบบ 0 0 700 700 700 สํานักปลัด
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ เทศบาล
คอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 ชุด

11 แผนงาน การรักษาความสงบ ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1. จัดซื้อโตะพรอมเกาอ้ีทํางาน ตามแบบ 0 0 8,000 8,000 8,000 สํานักปลัด

ภายใน เทศบาลกําหนด จํานวน 1 ชุด เทศบาล

                                                                                                             บัญชีครุภัณฑ                                                                                                 แบบ ผ.03
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลบานพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ 2. จัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก 4 ฟุตพรอมขา 0 0 6,800 6,800 6,800 สํานักปลัด
รักษาความสงบภายใน รองตู ตามแบบเทศบาลกําหนด เทศบาล

จํานวน 1 หลัง
12 แผนงาน การรักษาความสงบ ครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง 1. จัดซื้อเลื่อยยนต รุน 390xp : 6.5 แรงมา, 0 0 116,000 116,000 116,000 สํานักปลัด

ภายใน 28 น้ิว,3/8" สเตอร ตามแบบเทสบาลกําหนด เทศบาล
งาน ปองกันภัยฝายพลเรือนและ จํานวน 2 ตัว
ระงับอัคคีภัย

120,000 120,000 286,800 286,800 286,800

11

เปาหมาย หนวยงานรับ
(ผลผลิตครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 แผนงาน เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1. จัดซื้อตูเหล็กสําหรับเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน 8,000 8,000 5,500 5,500 5,500 กองชาง

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ จํานวน 1 หลัง

และชุมชน 2. จัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอ้ีประจําตําแหนง 8,000 8,500 8,500 8,500 8,500 กองชาง
ผูอํานวยการกองชาง ตามแบบเทศบาลกําหนด
จํานวน 1 ชุด

14 แผนงาน เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1. จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 0 0 17,000 17,000 17,000 กองชาง

รวมแผนงาน การรักษาความสงบทั่วไป

                                                                                                             บัญชีครุภัณฑ                                                                                                 แบบ ผ.03
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลบานพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ (จอขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) ตามแบบราคา

และชุมชน กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 เครื่อง
2. จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0 0 2,500 2,500 2,500 กองชาง
ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 เครื่อง
3. จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ 0 0 3,800 3,800 3,800 กองชาง
เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุคแบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม
กฎหมาย ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด
จํานวน 1 ระบบ
4. จัดชุดซื้อโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มี 0 0 12,000 12,000 12,000 กองชาง
ลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฏหมาย ตามแบบราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
กําหนด จํานวน 1 ระบบ 12

เปาหมาย หนวยงานรับ
(ผลผลิตครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5. จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการไวรัส ตามแบบ 0 0 700 700 700 กองชาง
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 ชุด
6. จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 7,700 7,700 8,000 8,000 8,000 กองชาง
แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(Ink Tank Printer) ตามแบบราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด

                                                                                                             บัญชีครุภัณฑ                                                                                                 แบบ ผ.03
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลบานพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



จํานวน 1 เครื่อง
7. จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 7,900 7,900 6,300 6,300 6,300 กองชาง
(Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3
ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 เครื่อง

15 แผนงาน เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ 1. จัดซื้อรถดัมเปอร (รถเอนกประสงค) 70,000 70,000 87,500 87,500 87,500 กองชาง
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และขนสง ตามแบบเทศบาลกําหนด จํานวน 1 คัน

และชุมชน
16 แผนงาน เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว 1. จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง ตามแบบ 38,000 19,000 19,000 19,000 19,000 กองชาง

งาน สวนสาธารณะ มาตรฐานครุภัณฑกําหนด จํานวน 2 เครื่อง
2. จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบ ลอจักรยาน 12,000 0 12,000 12,000 12,000 กองชาง
ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑกําหนด
จํานวน 1 เครื่อง

13

เปาหมาย หนวยงานรับ
(ผลผลิตครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
17 แผนงาน เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑงานไฟฟาถนน 1. จัดซื้อเครื่องผสมคอนกรีต ชนิดเหล็กหลอ 55,000 0 0 54,300 54,300 กองชาง

งาน สวนสาธารณะ ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑกําหนด
จํานวน 1 เครื่อง

18 แผนงาน เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ 1. จัดซื้อรถยนตบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก 0 0 2,600,000 2,600,000 2,600,000 กองชาง
งาน ไฟฟาถนน และขนสง พรอมกระเชาไฟฟา ชนิด 6 ลอ จํานวน 1 คัน

19 แผนงาน เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง 1. จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบขนาด 150 แรงมา 4,500,000 0 0 4,500,000 4,500,000 กองสาธารณสุข
งาน กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑกําหนด และสิ่งแวดลอม

                                                                                                             บัญชีครุภัณฑ                                                                                                 แบบ ผ.03
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลบานพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



จํานวน 1 คัน

ครุภัณฑยานพาหนะ 1. จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตร 0 0 950,000 950,000 950,000 กองสาธารณสุข
และขนสง กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่อง และสิ่งแวดลอม

ยนตสูงสุด ไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต แบบเปดขาง
เททายตามแบบมาตรฐานครุภัณฑกําหนด
จํานวน 1 คัน

4,706,600 121,100 1,132,800 5,687,100 5,687,100

14

เปาหมาย หนวยงานรับ
(ผลผลิตครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
19 แผนงาน สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1. จัดซื้อพัดลมติดพนัง ตามแบบเทศบาลกําหนด 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 กองสาธารณสุข

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ จํานวน 2 ชุด และสิ่งแวดลอม
สาธารณสุข 2. จัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก 4 ฟุตพรอมขารองตู 8,000 8,000 16,000 16,000 16,000 กองสาธารณสุข

ตามแบบเทศบาลกําหนด จํานวน 2 หลัง และสิ่งแวดลอม
3. จัดซื้อตูเหล็กสําหรับเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน 8,000 8,000 5,500 5,500 5,500 กองสาธารณสุข
ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ จํานวน 1 หลัง และสิ่งแวดลอม

20 แผนงาน สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1. จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 0 0 17,000 17,000 17,000 กองสาธารณสุข
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ (จอขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) ตามแบบราคา และสิ่งแวดลอม
สาธารณสุข กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ

                                                                                                             บัญชีครุภัณฑ                                                                                                 แบบ ผ.03
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลบานพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

รวมแผนงาน เคหะและชุมชน



คอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 เครื่อง
2. จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0 0 2,500 2,500 2,500 กองสาธารณสุข
ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน และสิ่งแวดลอม
ครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 เครื่อง
3. จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ 0 0 3,800 3,800 3,800 กองสาธารณสุข
เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร และสิ่งแวดลอม
โนตบุคแบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม
กฏหมายตามแบบราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด

จํานวน 1 ระบบ
4. จัดชุดซื้อโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มี 0 0 12,000 12,000 12,000 กองสาธารณสุข
ลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฏหมาย ตามแบบราคากลาง และสิ่งแวดลอม

15

เปาหมาย หนวยงานรับ
(ผลผลิตครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

กําหนด จํานวน 1 ระบบ
5. จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการไวรัส ตามแบบ 0 0 700 700 700 กองสาธารณสุข
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ และสิ่งแวดลอม
คอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 ชุด
6. จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 4,300 0 8,000 8,000 8,000 กองสาธารณสุข
แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ และสิ่งแวดลอม
(Ink Tank Printer) ตามแบบราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด
จํานวน 1 เครื่อง

                                                                                                             บัญชีครุภัณฑ                                                                                                 แบบ ผ.03
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลบานพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



7. จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา 3,300 0 2,600 2,600 2,600 กองสาธารณสุข
(18 หนา/นาท)ี ตามแบบราคากลางและ และสิ่งแวดลอม
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
กําหนด จํานวน 1 ระบบ

21 แผนงาน สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 1.จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรระดับ XGA 0 0 42,500 42,500 42,500 กองสาธารณสุข
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ขนาด 4,000 ANSILumens ตามแบบมาตรฐาน และสิ่งแวดลอม
สาธารณสุข ครุภัณฑ จํานวน 1 เครื่อง

22 แผนงาน สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 1. จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงตามแบบเทศบาล 0 0 5,000 5,000 5,000 กองสาธารณสุข
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ กําหนด จํานวน 1 เครื่อง และสิ่งแวดลอม
สาธารณสุข

16

เปาหมาย หนวยงานรับ
(ผลผลิตครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
23 แผนงาน สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว 1. จัดซื้อตูเย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต ตามแบบ 0 0 14,700 14,700 14,700 กองสาธารณสุข

งาน บริการสาธารณสุขและ มาตรฐานครุภัณฑกําหนด จํานวน 1 หลัง และสิ่งแวดลอม
งานสาธารณสุขอ่ืน

24 แผนงาน สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร 1. จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน ตามแบบ 0 0 118,000 118,000 118,000 กองสาธารณสุข
งาน บริการสาธารณสุขและ มาตรฐานครุภัณฑกําหนด จํานวน 2 เครื่อง และสิ่งแวดลอม
งานสาธารณสุขอ่ืน 2. จัดซื้อเครื่องพนละอองฝอย ULV ฟอนแทน 0 0 90,000 90,000 90,000

พอรทตาสตาร ตามแบบเทศบาลกําหนด
จํานวน 1 เครื่อง

25,600 18,000 340,300 340,300 340,300รวมแผนงาน สาธารณสุข

                                                                                                             บัญชีครุภัณฑ                                                                                                 แบบ ผ.03
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลบานพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงานรับ
(ผลผลิตครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
25 แผนงาน สังคมสงเคราะห ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1. จัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก 4 ฟุตพรอมขารองตู 0 6,800 6,800 6,800 6,800 กองสวัสดิการสังคม

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ตามแบบเทศบาลกําหนด จํานวน 1 หลัง

สังคมสงเคราะห 2. จัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอ้ีประจําตําแหนง 8,000 8,500 8,500 8,500 8,500 กองสวัสดิการสังคม
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม ตามแบบ
เทศบาลกําหนด จํานวน 1 ชุด

26 แผนงาน สังคมสงเคราะห ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1. จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 0 0 17,000 17,000 17,000 กองสวัสดิการสังคม
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ (จอขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) ตามแบบราคา

สังคมสงเคราะห กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 เครื่อง

2. จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0 0 2,500 2,500 2,500 กองสวัสดิการสังคม
ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด
จํานวน 1 เครื่อง
3. จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ 0 0 3,800 3,800 3,800 กองสวัสดิการสังคม

                                                                                                             บัญชีครุภัณฑ                                                                                                 แบบ ผ.03
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลบานพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุคแบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม
กฎหมาย ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด

จํานวน 1 ระบบ
4. จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มี 0 0 12,000 12,000 12,000 กองสวัสดิการสังคม
ลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฏหมาย ตามแบบราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
กําหนด จํานวน 1 ระบบ 18

เปาหมาย หนวยงานรับ
(ผลผลิตครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5. จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการไวรัส 0 0 700 700 700 กองสวัสดิการสังคม
ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 ชุด
6. จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 4,300 0 8,000 8,000 8,000 กองสวัสดิการสังคม
แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(Ink Tank Printer) ตามแบบราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด
จํานวน 1 เครื่อง

27 แผนงาน สังคมสงเคราะห ครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน 1. จัดซื้อเครื่องจักตอกไฟฟา ขนาด 6 ลูกกลิ้ง 0 0 50,000 50,000 50,000 กองสวัสดิการสังคม
งาน สวัสดิการสังคมและสังคม ตามแบบเทศบาลกําหนด จํานวน 1 เครื่อง
สงเคราะห

12,300 15,300 109,300 109,300 109,300รวมแผนงาน สังคมสงเคราะห

                                                                                                             บัญชีครุภัณฑ                                                                                                 แบบ ผ.03
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลบานพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงานรับ
(ผลผลิตครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
28 แผนงาน การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1. ตูโชวใสชุดครุย ตามแบบเทศบาลกําหนด 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองการศึกษาฯ

งาน ระดับกอนวัยเรียนและ จํานวน 2 หลัง
ประถมศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 หลัง)

(โรงเรียนอนุบาลฯ 1 หลัง)
2. จัดซื้อตูเหล็กชุด 4 ฟุต ตูเหล็กเก็บเอกสาร 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 กองการศึกษาฯ
เฟอรนิเจอรเหล็ก ตามแบบเทศบาลกําหนด

จํานวน 4 หลัง
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 หลัง)
(โรงเรียนอนุบาลฯ 2 หลัง)
3. จัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอ้ีตามแบบเทศบาล 10,000 10,000 34,800 34,800 34,800 กองการศึกษาฯ
กําหนด จํานวน 6 ชุด
(โรงเรียนอนุบาลฯ)
4 .บอรดประชาสัมพันธแบบกระจกเลื่อน 10,000 10,000 15,000 15,000 15,000 กองการศึกษาฯ
ตามแบบเทศบาลกําหนด จํานวน 4 บอรด
(โรงเรียนอนุบาลฯ)

                                                                                                             บัญชีครุภัณฑ                                                                                                 แบบ ผ.03
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลบานพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



5. จัดซื้อพัดลมติดพนัง ตามแบบเทศบาล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษาฯ
กําหนด จํานวน 2 ชุด (โรงเรียนอนุบาลฯ)
6. จัดซื้อชุดโตะนักเรียน ตามแบบเทศบาล 0 0 110,000 110,000 110,000 กองการศึกษาฯ
กําหนด จํานวน 20 ชุด (โรงเรียนอนุบาลฯ)
7. จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบลิ้นชัก 10 ชั้น 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษาฯ
ตามแบบเทศบาลกําหนด จํานวน 1 หลัง
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

20

เปาหมาย หนวยงานรับ
(ผลผลิตครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8. จัดซื้อชุดโตะรับประทานอาหารสําหรับเด็ก 60,000 60,000 24,000 24,000 24,000 กองการศึกษาฯ
ตามแบบเทศบาลกําหนด จํานวน 6 ชุด

(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
9. จัดซื้อชุดโตะรับประทานอาหารสําหรับเด็ก 0 0 80,000 80,000 80,000 กองการศึกษาฯ
ตามแบบเทศบาลกําหนด จํานวน 20 ชุด

(โรงเรียนอนุบาลฯ)
10. จัดซื้อโตะสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 กองการศึกษาฯ
พรอมเกาอ้ี ตามแบบเทศบาลกําหนด

จํานวน 1 ชุด (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
11. เครื่องสแกนลายน้ิวมือ ชนิดบันทึกเวลา 18,000 19,400 19,400 19,400 19,400 กองการศึกษาฯ
เขาออกงาน ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ
จํานวน 2 เครื่อง
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 1 เครื่อง)
(โรงเรียนอนุบาลฯ 1 เครื่อง)
12. เครื่องโทรศัพทพ้ืนฐาน ตามแบบเทศบาล 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 กองการศึกษาฯ
กําหนด จํานวน 2 เครื่อง

                                                                                                             บัญชีครุภัณฑ                                                                                                 แบบ ผ.03
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลบานพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 1 เครื่อง)
(โรงเรียนอนุบาลฯ 1 เครื่อง)
13. จัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอ้ีประจํา 8,000 8,000 8,500 8,500 8,500 กองการศึกษาฯ
ตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา
จํานวน 1 ชุด

21

เปาหมาย หนวยงานรับ
(ผลผลิตครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14. จัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอ้ี ของพนักงาน 8,000 8,000 23,200 23,200 23,200 กองการศึกษาฯ
จํานวน 4 ชุด (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ)
15. จัดซื้อกระดานไวทบอรด ขนาด 0 0 6,000 6,000 6,000 กองการศึกษาฯ
120x240 cm ตามแบบเทศบาลกําหนด
จํานวน 4 แผน (โรงเรียนอนุบาลฯ)
16. จัดซื้อตูเอกสารบานโลง ตามแบบเทศบาล 0 0 21,600 21,600 21,600 กองการศึกษาฯ
กําหนด จํานวน 6 หลัง (โรงเรียนอนุบาลฯ)
17. จัดซื้อชั้นใสที่นอนเด็ก ตามแบบเทศบาล 0 0 57,000 57,000 57,000 กองการศึกษาฯ
กําหนด จํานวน 6 หลัง (โรงเรียนอนุบาลฯ)
18. จัดซื้อชั้นวางรองเทา ตามแบบเทศบาล 0 0 36,000 36,000 36,000 กองการศึกษาฯ
กําหนด จํานวน 6 หลัง (โรงเรียนอนุบาลฯ)
19. จัดซื้อชั้นวางหนังสือนิทาน ตามแบบ 0 0 18,600 18,600 18,600 กองการศึกษาฯ
เทศบาลกําหนด จํานวน 6 หลัง
(โรงเรียนอนุบาลฯ)
20. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 0 0 207,200 207,200 207,200 กองการศึกษาฯ
แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวนขนาด 1,500 บีทียู
ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑกําหนด

                                                                                                             บัญชีครุภัณฑ                                                                                                 แบบ ผ.03
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลบานพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



จํานวน 8 เครื่อง (โรงเรียนอนุบาลฯ)
29 แผนงาน การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ 1. จัดซื้อเตียงเฟาวเลอร ตามแบบมาตรฐาน 5,000 5,000 16,800 16,800 16,800 กองการศึกษาฯ

งาน ระดับกอนวัยเรียนและ การแพทย ครุภัณฑกําหนด จํานวน 1 เตียง(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ)
ประถมศึกษา 2. จัดซื้อเตียงเฟาวเลอร ตามแบบมาตรฐาน 10,000 10,000 16,800 16,800 16,800 กองการศึกษาฯ

ครุภัณฑกําหนด จํานวน 1 เตียง(โรงเรียนอนุบาลฯ)
22

เปาหมาย หนวยงานรับ
(ผลผลิตครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3. จัดซื้อตูใสยาสามัญ ตามแบบกําหนด 0 0 600 600 600 กองการศึกษาฯ
จํานวน 1 หลัง (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ)
4. จัดซื้อตูใสยาสามัญ ตามแบบกําหนด 0 0 600 600 600 กองการศึกษาฯ
จํานวน 1 หลัง (โรงเรียนอนุบาลฯ)

30 แผนงาน การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 1.จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรระดับ XGA 58,000 58,000 42,500 42,500 42,500 กองการศึกษาฯ
งาน ระดับกอนวัยเรียนและ ขนาด 4,000 ANSILumens ตามแบบมาตรฐาน
ประถมศึกษา ครุภัณฑ จํานวน 1 เครื่อง

(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ)
31 แผนงาน การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1. จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 0 0 34,000 34,000 34,000 กองการศึกษาฯ

งาน ระดับกอนวัยเรียนและ (จอขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) ตามแบบราคา

ประถมศึกษา กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 2 เครื่อง
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 เครื่อง)
(โรงเรียนอนุบาล 1 เครื่อง)
2. จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0 0 5,000 5,000 5,000 กองการศึกษาฯ
ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 2 เครื่อง
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 เครื่อง)

                                                                                                             บัญชีครุภัณฑ                                                                                                 แบบ ผ.03
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลบานพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



(โรงเรียนอนุบาล 1 เครื่อง)
3. จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ 0 0 7,600 7,600 7,600 กองการศึกษาฯ
เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุคแบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมา
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เปาหมาย หนวยงานรับ
(ผลผลิตครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม
กฏหมาย ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด

จํานวน 2 ระบบ
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 ระบบ)
(โรงเรียนอนุบาล 1 ระบบ)
4. จัดชุดซื้อโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มี 0 0 24,000 24,000 24,000 กองการศึกษาฯ
ลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฏหมาย ตามแบบราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
กําหนด จํานวน 2 ระบบ

(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 ระบบ)
(โรงเรียนอนุบาล 1 ระบบ)
5. จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการไวรัส ตามแบบ 0 0 1,400 1,400 1,400 กองการศึกษาฯ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 2 ชุด
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 ชุด)
(โรงเรียนอนุบาล 1 ชุด)
6. จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 4,300 0 8,000 8,000 8,000 กองการศึกษาฯ
แบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ

                                                                                                             บัญชีครุภัณฑ                                                                                                 แบบ ผ.03
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลบานพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



(Ink Tank Printer) ตามแบบราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
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เปาหมาย หนวยงานรับ
(ผลผลิตครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
กําหนด จํานวน 2 เครื่อง
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 เครื่อง)
(โรงเรียนอนุบาลฯ 1 เครื่อง)

32 แผนงาน การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1. จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 0 0 17,000 17,000 17,000 กองการศึกษาฯ
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (จอขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) ตามแบบราคา

กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 เครื่อง
2. จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0 0 2,500 2,500 2,500 กองการศึกษาฯ
ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 เครื่อง
3. จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ 0 0 3,800 3,800 3,800 กองการศึกษาฯ
เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุคแบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม
กฏหมาย ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด

จํานวน 1 ระบบ
4. จัดชุดซื้อโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มี 0 0 12,000 12,000 12,000 กองการศึกษาฯ
ลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฏหมาย ตามแบบราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

                                                                                                             บัญชีครุภัณฑ                                                                                                 แบบ ผ.03
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลบานพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



กําหนด จํานวน 1 ระบบ

25

เปาหมาย หนวยงานรับ
(ผลผลิตครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5. จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการไวรัส ตามแบบ 0 0 700 700 700 กองการศึกษาฯ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 ชุด
6. จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 0 0 8,900 8,900 8,900 กองการศึกษาฯ
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาท)ี
ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1 เครื่อง

33 แผนงาน การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1. จัดซื้อตูเหล็กชุด 4 ฟุต ตูเหล็กเก็บเอกสาร 0 0 20,000 20,000 20,000 กองการศึกษาฯ
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เฟอรนิเจอรเหล็ก ตามแบบเทศบาลกําหนด

จํานวน 2 หลัง
34 แผนงาน การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว 1. จัดซื้อเครื่องซักผา แบบธรรมดา ขนาด 15 0 0 18,000 18,000 18,000 กองการศึกษาฯ

งาน ระดับกอนวัยเรียนและ  กิโลกรัม ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑกําหนด
ประถมศึกษา จํานวน 1 เครื่อง

283,300 280,400 975,500 975,500 975,500รวมแผนงาน การศึกษา

                                                                                                             บัญชีครุภัณฑ                                                                                                 แบบ ผ.03
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลบานพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ  (สวนที่ 4) หนา 1

สวนที่ 4
การติดตามและประเมินผล

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
โดยในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น จะตองดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3)
พ.ศ.2561 ท้ังนี้ แผนพัฒนาทองถิ่นจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมี
ลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงตองมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัดข้ึน ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมทองถิ่นระดับจังหวัดรวมกับคณะกรรมการ
พัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด  ผูแทนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัด รวมกันจัดทํา/ทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
โดยนํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นของตนเองไดตอไป และเพื่อใหสามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปของ
จังหวัดและตอบสนองความตองการของประชาชนอันจะนําไปสูการจัดทํางบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพในทองถิ่นได
อยางแทจริงเปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถิ่นใหเขมแข็ง เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถิ่น

ดังนั้น องคกรปกครองสาวนทองถิ่น จึงตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหสอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนําไปสูการบูรณาการ
รวมกันใหเกิดความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเช่ือมโยงไปสูแผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไทยแลนด 4.0 และในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) จะตองมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความ
สอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นจะตองดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑ ท่ีกําหนดไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่ง
ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศ
ใช งบประมาณรายจายรายละเ อียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน ท่ีสุด
ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ดังนี้



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ  (สวนที่ 4) หนา 2

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประเด็นการพิจารณา คะแนน
1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20
2.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20
3.  ยุทธศาสตรประกอบดวย 60

3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (10)
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (10)
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10)
3.4 วิสัยทัศน (5)
3.5 กลยุทธ (5)
3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5)
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5)
3.8 แผนงาน (5)
3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5)

รวมคะแนน 100



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ  (สวนที่ 4) หนา 3

แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนน

เต็ม
คะแนนท่ี

ได
1. ขอมูลสภาพท่ัวไป
และขอมูลพ้ืนฐานของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
(1) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ท่ีต้ังของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล ลักษณะ
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของท่ีดิน ลักษณะของแหลงน้ํา
ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครองการ
เลือกต้ัง ฯลฯ

20
(3)

(2) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง การ
เลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร และชวงอายุ
และจํานวนประชากร ฯลฯ

(2)

(3) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม
ยาเสพติด การสังคมสงคเคราะห

(2)

(4) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง การไฟฟา
การประปา โทรศัพท ฯลฯ

(2)

(5) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การประศุสัตว
การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพแรงงาน ฯลฯ

(2)

(6) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจําป ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น สินคาพ้ืนเมืองและ
ของท่ีระลึก ฯลฯ และอื่นๆ

(2)

(7) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

(2)

(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นหรือการใช
ขอมูล จปฐ.

(2)

(9) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการประชุม
ประชาคมทองถิ่นโดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวม
ตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกไขปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู
เพ่ือแกไขปญหาสําหรับการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

(3)
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ประเด็น
การพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ

คะแนน
เต็ม

คะแนนท่ี
ได

2. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
(1) การวิเคราะหท่ีควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นโยบายของผูบริหารทองถิ่น
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0

20
(5)

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใชผล
ของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถิ่น

(3)

(3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน

(3)

(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ
กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน

(3)

(5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทางภูมิศาสตร
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐท่ีมีผลตอสิ่งแวดลอมและการ
พัฒนา

(3)

(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจ
สงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน)
O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค)

(3)

3. ยุทธศาสตร
3.1 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

3.2 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด

3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม
ของทองถิ่น ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
Thailand 4.0

60
(10)

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น
และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐
ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ Thailand ๔.๐

(10)

สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ
20 ป และThailand 4.0

(10)
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม

คะแนน
ท่ีได

3.4 วิสัยทัศน

3.5 กลยุทธ

3.6 เปาประสงคของ
แตละประเด็นกลยุทธ

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning)

3.8 แผนงาน

3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม

วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองการ
จะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพท่ี
เปนลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสัมพันธกับโครงการพัฒนา

(5)

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตามอํานาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็น
ถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น

(5)

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุนตอกล
ยุทธท่ีจะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน

(5)

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง ท่ีจะ
นําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร

(5)

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมายในเร่ือง
ใดเร่ืองหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ
จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีความชัดเจน นําไปสู
การทําโครงการพัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่น โดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกลาว

(5)

ความเชื่อมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นท่ีเกิดผลผลิต/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี
12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนา
จังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
และยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

(5)

รวมคะแนน 100
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองมีการ
ติดตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นจะตองดําเนินการใหคะแนนตาม
เกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหก
สิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจายรายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประเด็นการพิจารณา คะแนน
1.  การสรุปสถานการณการพิจารณา 10
2.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10
3.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา 10
5.  โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5)
5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5)
5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการต้ังงบประมาณไดถูกตอง (5)
5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5)
5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ
(5)

5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 (5)
5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5)
5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่งคง มั่งค่ัง

ย่ังยืน ภายใตหลักประชารัฐ
(5)

5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5)
5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลคาดวาท่ีจะไดรับ (5)
5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (5)

รวมคะแนน 100
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แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได

1. การสรุปสถานการณ
การพัฒนา

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการ
พัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดาน
สังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)

10

2. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ

1) การควบคุมที่มีตัวเลขตางๆ เพื่อนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน การวัด
จํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองวาเปนไปตาม
ที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่ไดกําหนดไวเทาไร
จํานวนที่ไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร สามารถอธิบายไดตาม
หลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาที่
ที่ไดกําหนดไว
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative)

10

3. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือ การนําเอาเทคนิค
ตางๆ มาใชเพื่อวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่
นั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาที่
หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงค
หรือไม ซึงเปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการ
ตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการ
หรือหนวยงาน
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative)

10

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา

1) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จนนําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนา
ทองถ่ินโดยใช SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินที่มีพื้นที่ติดตอกัน
2) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับการแกไขปญหา
ความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานเกษตรและแหลงน้ํา) (Local Sufficiency
Economy Plan : LSEP)

10
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได

5. โครงการพัฒนา
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและดําเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่กําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไปเร่ืองใดเร่ือง
หนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต

60
(5)

5.2 กําหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับโครงการ

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล
วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

(5)

5.3 เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสูการตั้ง
งบประมาณไดถูกตอง

สภาพที่อยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึงเปาหมายตองชัดเจน
สามารถระบุจํ านวนเทา ไร กลุม เปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร
กลุมเปาหมาย พื้นที่ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวา
โครงการนี้จะทําที่ ไหน เ ร่ิมตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวา
ใครคือกลุมเปาหมายหลายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง

(5)

5.4 โครงการมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร 20 ป

โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) การสรางความสามารถในการแขงขัน
(3) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน (4) การสรางโอกาสความเสนอภาคและ
เทาเทียมกันทางสังคม (5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน

(5)

5.5 เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ

โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12
โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลางพัฒนา (3)
ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย
2579 (5) ยึดหลักการนําไปสูปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปที่ตอ
ยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การ
ยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัย
อยางมีคุณภาพ (3) การลดความเลื่อมล้ําทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยง
ภูมิภาคและความเปนเมือง (5) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอยางเปนมิตรกับสิ่ งแวดลอม (6) การบริหารราชการแผนดินที่มี
ประสิทธิภาพ

(5)

5.6 โครงการมีความ
สอดคลอง Thailand
4.0

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู
Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทํานอย ได
มาก เชน (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (2)
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดาน

(5)
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนน

เต็ม
คะแนน

ที่ได
เทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการ
ผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวย
วิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัย
และพัฒนาแลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ

5.7 โครงการสอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัด

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ไดกําเนิดข้ึน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้
โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับ
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกําหนดข้ึนเปนปจจุบัน

(5)

5.8 โครงการแกไขปญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสรางใหประเทศชาติ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน
ภายใตหลักประชารัฐ

เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดําเนินการเอง
หรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปนโครงการที่ประชาชน
ตองการเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะใหทองถ่ินมีความมั่นคง มั่งค่ัง
ยั่งยืน เปนทองถ่ินที่พัฒนาแลวดวยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) (LSEP)

(5)

5.9 งบประมาณมีความ
สอดคลองกับเปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการในการจัดทํา
โครงการไดแก (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ
(Effciency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม
(Equity) (5) ความโปรงใส (Transparency)

(5)

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกตองตามหลัก
วิธีการงบประมาณ

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตองตามหลัก
วิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน มีความโปรงใสในการ
กําหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษมีคลาดเคลื่อนไมมากกวาหรือต่ํากวา
รอยละหาของการนําไปตั้งงบประมาณรายจายในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงิน
สะสม หรือรายจายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ

(5)

5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด
(KPI) และสอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลที่คาด
วาจะไดรับ

มีการกําหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถ
วั ด ไ ด  ( measurable)  ใ ช บ อก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล  ( effectiveness)  ใ ช บ อ ก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอย
ละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคที่เกิดที่สิ่งที่ไดรับ (การคาดการณ
คาดวาจะไดรับ)

(5)

5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ
สอดคลองกับวัตถุประสงค

ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การไดผลหรือผลที่เกิดข้ึนจะตองเทากับ
วัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการเขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึ ง
(1) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ
(2) วัดและประเมินผลดับของความสําเร็จได (3) ระบุสิ่งที่ตองการดําเนินงาน
อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได (4) เปนเหตุเปน
ผล สอดคลองกับความเปนจริง (5) สงผลตอการบงบอกเวลาได

(5)

รวมคะแนน 100
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3. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นก็เพื่อใชเปน

เครื่องมือในการพัฒนาเปนแนวทางในการบริหารพัฒนาทองถิ่นใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายเกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชนกอใหเกิดประโยชนและสามารถตอบสนองความ
ตองการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสมโดยจะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 เปนการสรุปผลในภารวมของทองถิ่นเปนการติดตามผลการนํายุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นวาเกิดผล อยางไร ซ่ึงสามารถวัดผลได ดังนี้

การวางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)

ยุทธศาสตร
2561 2562 2563 2564 2565

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
1. การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน

18 2,565,000 21 3,153,000 10 4,496,000 6 17,701,560 3 22,711,920

2. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

16 900,000 14 900,000 15 2,496,800 16 1,800,000 16 6,750,000

3. สงเสริมคุณภาพ
ชีวิตและจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

67 22,022,729 72 25,544,179 72 26,770,729 68 25,323,729 68 25,758,729

4. ดานการพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สงเสริมความ
เขมแข็งของชุมชน

13 1,750,000 13 1,120,400 13 1,080,000 13 1,080,000 13 1,030,000

5. การอนุรักษ
ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
การพัฒนาภูมิ
ปญญาทองถ่ิน

15 2,140,000 16 1,680,000 16 1,560,000 16 1,560,000 16 1,560,000

6. ดานการพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการและการ
บริการประชาชน

21 18,010,000 21 17,585,000 20 17,085,000 20 17,085,000 20 17,085,000

รวม 150 47,387,729 157 49,982,579 146 53,488,529 139 64,550,289 136 74,865,649
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รูปแบบสรุปรายงานผลการดําเนินการ

สรุปรายงานผลการดําเนินการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ...............

ลําดับ
ที่

ยุทธศาสตร จํานวน
โครงการ

จํานวน
งบประมาณ

โครงการที่สามารถดําเนินการได (.......... โครงการ)
คิดเปนรอยละ
ของแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ป

คิดเปนรอยละของ
แผนการ

ดําเนินงาน

คิดเปนรอยละของ
เทศบัญญัติ+

เงินสะสม
1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม
3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/

สังคม
4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน
5 การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี

และการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน
6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการ

บริการประชาชน
รวม

4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
(1)  ผลกระทบนําไปสูอนาคต

(1.1)  ปญหาสาธารภัยตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  อันไดแก  ภัยแลง
วาตะภัย  น้ําทวม  อัคคีภัย  ท่ีเกิดข้ึนและสงผลกระทบตอประชาชนในพื้นท่ี  เกิดความเสียหายท้ังชีวิตและทรัพยสิน
แนวทางการแกไข คือพิจารณาวางแผนการดําเนินการปองกัน  กอนเกิดเหตุ ระหวางเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุ
แผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การใหความชวยเหลือตางๆ  จัดตั้งศูนยชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  เพื่อสามารถดําเนินการไดทันทวงที

(1.2)  ปญหาโรคระบาดท่ีเกิดจากคน  เกิดจากสัตว  ท่ีสงผลอันตราย หรือคราตอชีวิต
ประชาชน และสัตวตางๆ ในตําบล  ซ่ึงไดแก  โรคไขหวัดใหญ  ไขเลือดออก โรคมือ เทา ปาก  ท่ีเกิดข้ึนกับเด็กๆ
โรคพิษสุนัขบา  แนวทางการแกไขปญหา  คือ ฝกอบรม ประชาสัมพันธ  รณรงคการปองกัน  ลงพื้นท่ีระงับการเกิด
โรคระบาด  การทําลาย  การรักษา

(1.3)  ปญหาประชาชนมีรายไดนอย  การศึกษาต่ํา  ประชาชนในตําบลยังมีคนรายไดนอย
มีหนี้สินเยอะ  ไมเพียงพอในการดํารงชีวิต  คาครองชีพสูง  แนวทางการแกไขปญหา  ใหความรูเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ชวยเหลือประชาชนซอมแซมบานคนจน  ผูมีรายไดนอย สงเสริมดาน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณดานการศึกษา การจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ใหกับเด็ก
นักเรียน  จางเด็กนักเรียนในชวงปดภาคเรียนเพื่อมีรายได
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(1.4) ปญหาขยะและสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาลตําบลบานเพชร ซ่ึงยังมีการดําเนินการ
อยางตอเนื่อง ท้ัง 5 หมูบาน โดยการจัดโครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการคัดแยกขยะระดับครัวเรือน รณรงคให
ทุกครัวเรือนเห็นความสําคัญในการกําจัดขยะตั้งแตตนทาง แตการดําเนินการก็ยังไมครอบคลุม ยังมีบางครัวเรือนท่ี
ยังไมเขารวมโครงการฯ กับทางเทศบาล ซ่ึงทางเทศบาลก็ไดดําเนินการและติดตามผลทุกป

(2)  ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
(2.1) จากการสํารวจขอมูล มีปญหาท่ีจะตองดําเนินการแกไขและพัฒนาอยูหลายดาน

ไดแก ดานการศึกษา  สาธารณสุข  ความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี
กีฬา  สถานท่ีผอนหยอนใจ ดานสวัสดิการสังคม ดานการเกษตรและแหลงน้ํา การพัฒนาอาชีพ  ดานทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ซ่ึงปญหาเหลานี้ ประชาชนไมสามารถแกไขปญหาเองไดจึงตองเสนอให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแกไข ทําใหมีการเสนอโครงการเขามาเปนจํานวนมาก ซ่ึงงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้นมีจํากัดไมเพียงพอตอการจัดการได

(2.2) ตั้งขอสังเกตในการแกไขปญหาตางๆ ตามลําดับความสําคัญของปญหานั้นมี
ขอเสนอแนะ ดังนี้  ปญหาตางๆ ท่ีถูกเสนอมายังองคกรปกครองสวนทองถิ่น นั้น ควรนํามาพิจารณาจัดลําดับ
ความสําคัญโดยประชาคมทองถิ่น ซ่ึงมีหลายภาคสวน ประกอบไปดวย  คณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น  ผูนําหมูบาน  ตัวแทนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  ประชาชน
ท่ัวไป รวมกันพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ และพิจารณาบรรจุเขาแผนพัฒนาทองถิ่นตอไปกรณี
โครงการท่ีเกินศักยภาพก็ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน

(2.3) ตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลท่ีมีอยูหลายประเด็นหลาย
แนวทางการพัฒนา หลายโครงการ แตบางเรื่องอาจจะลาหลังอยูบางยังไมเปนปจจุบันและควรจะเนนลงไปถึงปาก
ทองประชาชนใหมากๆ ปญหาเรื่องยุงเยอะ ปญหาเรื่องเทคโนโลยีสื่อประชาสัมพันธก็ยังไมท่ัวถึงและท่ีสําคัญปญหา
ดานเศรษฐกิจของคนในชุมชน เห็นควรใหพัฒนาไปทีละกลุม โดยการเชิญกลุมแตละกลุมในเขตเทศบาลมาประชุม
เพื่อรับทราบปญหาและความตองการ พรอมกับขอแกไขและชวยเหลือใหกับกลุมตางๆ นั้น ไดอยางตรงประเด็น

************************************
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