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ส่วนท่ี 1  สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 
********* 

1. ด้านกายภาพ 
  1.1 ที่ตั้ง 
   เทศบาลต าบลบ้านเขว้า ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่บางส่วนของ ต าบลบ้านเขว้า อ าเภอบ้านเขว้า       
จังหวัดชัยภูมิ สูงจากระดับน้ าทะเล 631 ฟุต ห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิโดยทางรถยนต์ เป็นระยะทาง          
13  กิโลเมตร มีพ้ืนทั้งสิ้น 4.44  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  2,775  ไร่ มีอาณาเขตติดต่อใกล้เคียงดังนี้ 
     ทิศเหนือ  ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง   
   ทิศตะวันออก   ติดต่อกับเทศบาลต าบลทุ่งทอง   
   ทิศใต้     ติดต่อกับเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
   ทิศตะวันตก    ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง   
   เทศบาลต าบลบ้านเขว้า เดิมได้รับการจัดตั้งเป็นสุขาภิบาล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 
10 ธันวาคม 2499 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 13 เล่มที่ 74 ตอนที่ 4 วันที่ 7 มกราคม 
2500 ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะ
ของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 116 ตอนที่ 9  ก วันที่  24  
กุมภาพันธ์  2542  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2542 
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  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
   เทศบาลต าบลบ้านเขว้า มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็น พ้ืนที่ราบ ไม่มีพ้ืนที่ป่าหรือภูเขา 
เนื่องจากทางทิศเหนือของเทศบาลต าบลบ้านเขว้า มีเทือกเขาภูแลนคา และทางทิศใต้จะมีแม่น้ าชีไหลผ่าน จึง
ส่งผลให้เมื่อมีฝนตกในปริมาณมาก จะมีน้ าไหลหลากมาจากเทือกเขาภูแลนคาลงมาทางล าห้วยยางบ่า เข้าท่วม
ทางทิศเหนือของเทศบาล และหากปริมาณน้ าในแม่น้ าชีมีจ านวนมากจะไหลเข้าล าเหมืองกลาง เขาท่วมพ้ืนที่
ทางทิศใต้ของเทศบาลต าบลบ้านเขว้า  
  1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
   เทศบาลต าบลบ้านเขว้า มีลักษณะอากาศร้อนชื้น อยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน  มีฤดูกาล 
3 ฤดู โดยระยะเวลาในแต่ละฤดูอาจคลาดเคลื่อนไปตามสภาพดินฟ้าอากาศของแต่ละปี มีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว 
ร้อนจัดในฤดูร้อน และช่วงฝนสลักกับช่วงแห้งแล้งแต่ต่างกันอย่างชัดเจนตามห้วงเวลา ดังนี้ 
   ฤดูหนาว  เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์     ฤดูร้อน เดือน มีนาคม – พฤษภาคม 
   ฤดูฝน     เดือนมิถุนายน - ตุลาคม 
  1.4  ลักษณะดิน 
   วัตถุต้นก าเนิดดินส่วนใหญ่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ของหินตะกอน หรือเป็นชิ้นส่วนของ
หินตะกอนที่ผุพังและถูกเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนัก ลักษณะดินที่พบส่วนใหญ่มักจะเป็นดินที่มี
พัฒนาการสูง มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ดินมีโอกาสขาดแคลนน้ าได้ง่าย  
  1.5 ลักษณะของแหล่งน้้า 
   แห่งน้ าในเทศบาลต าบลบ้านเขว้า  ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะหนองน้ าสาธารณะ กระจายอยู่ตาม
หมู่ต่าง ๆ ในเขตเทศบาล และมีล าห้วยธรรมชาติไหลผ่านทางทิศใต้ของเทศบาล  ส าหรับแหล่งน้ าในเขต
เทศบาลต าบลบ้านเขว้า มีดังนี้ 
   (1) หนองบัว  อยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่ 1   (2) สระหลวง  อยู่ในพื้นท่ี หมู่ที่ 2 
   (3) หนองข้ีตม อยู่ในพื้นท่ี หมู่ที่ 2 (4) หนองเค   อยู่ในพื้นท่ี หมู่ที่ 2 
   (5) หนองแข้   อยู่ในพื้นท่ี หมู่ที่ 1 (6) หนองเม่ือย  อยู่ในพื้นท่ี หมู่ที่ 14 
      คิดเป็นพ้ืนที่กักเก็บน้ ารวมทั้งสิ้น ประมาณ  17,620  ลูกบาศก์เมตร 

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
  2.1  เขตการปกครอง 
   เทศบาลต าบลบ้านเขว้า  เป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติเทศบาล 
(ฉบับที่ 12)  พ.ศ. 2546 ก าหนดให้มีก านันผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลต าบล ดังนั้นจึงมีรูปแบบการปกครองทั้ง
ในรูปแบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาค และรูปแบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น คือ 
   (1) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค  
     ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเขว้า ประกอบด้วยหมู่บ้าน จ านวน  6  หมู่บ้าน  โดยในแต่ละ
หมู่บ้านจะมี ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ดูแล ดังนี้ 

ที ่ หมู่ที่ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
1 หมู่ 1  บ้านเขว้า นายบุญปลูก    พรมแพง นายประมง  โภคา นางสีทอง  ถนอมสัตย์ 
2 หมู่ 2 บ้านเขว้า นายประยูร     โชคโปรด นายสุวิทย์  กันชัย นายสมพงษ์  ทิชัย 
3 หมู่  11  บ้านม่วง นางเพ็ญศร ีอธิราชเทวินทร์         นายประสิทธิ์  ถนอมพันธ์ นางส าเนียง  เหล่าเจริญ 
4 หมู่  12  บ้านอุดมผล นายไสว        ใสแสง นายพรชัย  จรัสศรี นายอิมรอน ทับเสถียร 
5 หมู่ 13  บ้านส้มโฮง นายจิตตภูมิ      วรรณชัย นายธีระวัฒน์  คุ้มเขว้า นายศักดา  ชัยศร 
6 หมู่ 14  บ้านบูรพา นายประพันธ์   เกิดถาวร นายไสว อนันตเมตากุล นางสายทอง มาสงค์ 
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   (2) การบริหารราชการท้องถิ่น 
    เทศบาลต าบลบ้านเขว้า เป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีโครงสร้างและอัตรา ก าลังใน
การบริหารงาน คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการประจ า ดังนี้ 
    - คณะผู้บริหาร มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย  ตลอดจนการสั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับ
ราชการของเทศบาล วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
กฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
เทศบาล 
     คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านเขว้า ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี  มาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชนโดยตรงจ านวน 1 คน และนายกเทศมนตรีได้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีจ านวน 2 คน เป็นผู้ช่วย
ในการบริหารราชการของเทศบาล นอกจากนั้น นายกเทศมนตรี ยังแต่งตั้งเลขานุการ จ านวน 1 คน และ
แต่งตั้งท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี จ านวน 1 คน 
    ในปัจจุบันคณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลบ้านเขว้า ประกอบด้วย 
    (1)  นายธวัช   จินชัย นายกเทศมนตรี 
    (2)  นายสมศักดิ ์  ศรีกุศล รองนายกเทศมนตรี 
    (3)  นายธมากร   ลี้ภัยดี รองนายกเทศมนตรี 
    (4)  นายวุฒิ         นนท์ภักด ี เลขานุการนายกเทศมนตรี 
    (5)  นายบุญหนา  มั่งมี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
    -  สภาเทศบาล อ านาจในการควบคุมฝ่ายบริหาร  ตราเทศบัญญัติหรือการออกกฎ
ข้อบังคับของท้องถิ่น ซึ่งมีผลใช้บังคับได้เฉพาะในเขตเทศบาล 
     สภาเทศบาลต าบลบ้านเขว้า ประกอบด้วย ประธานสภาเทศบาล จ านวน 1 คน รอง
ประธาน สภาเทศบาล จ านวน 1 คน และสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 10 คน โดยมาจากการเลือกตั้งโดยตรง  
ปัจจุบันสภาเทศบาลต าบลบ้านเขว้า ประกอบด้วย 
    (1)  นายประกอบ ปราบคะเชนทร์ ประธานสภาเทศบาล 
    (2)  นายจักริน  วีระปิต รองประธานสภาเทศบาล 
    (3)  นายชวนินท์ แย้มนุ่น สมาชิกสภาเทศบาล 
    (4)  นายสุพจน์   บุญพิมพ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
    (5)  นางปัญญาพร   คุ้มเขว้า     สมาชิกสภาเทศบาล 
    (6)   นางสาวจีรภา   ปราบคเชนทร์ สมาชิกสภาเทศบาล 
    (7)  นายสุรเชษฐ์ แว่นทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาล 
    (8)  นายนิวัฒน์   สว่างแสง สมาชิกสภาเทศบาล 
    (9)  นายกองเหรียญ    กุมภาว์ สมาชิกสภาเทศบาล 
    (10) นายภัทรพงษ ์  วิสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
    (11) นายภัทร  ชัยศร สมาชิกสภาเทศบาล 
    (12) นายสุริยันต์    หิรัญเขว้า            สมาชิกสภาเทศบาล 
    - พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง มีหน้าที่ปฏิบัติงานประจ าของเทศบาล ให้เป็นไปตาม
นโยบายและอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย โดยมีปลัดเทศบาล 
เป็นผู้บังคับบัญชา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เทศบาลต าบลบ้านเขว้า มีกรอบอัตราก าลัง และจ านวน
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ที่มีอยู่จริง ดังนี้ 
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รายการ 
อัตราก้าลัง 

จ้านวนต้าแหน่งทั้งหมด มีคนครอง จ้านวนต้าแหน่งที่ไม่มีคนครอง 
พนักงานเทศบาล 30 26 4 
พนักงานครู 6 5 1 
ลูกจ้างประจ า 2 2 - 
พนักงานจ้าง 46 44 2 

รวม 84 77 7 

  2.2  การเลือกตั้ง 
   ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบล และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเขว้า กรณีครบวาระ 
เมื่อวันที วันที่  28 มีนาคม 2564 ของเทศบาลต าบลบ้านเขว้า มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งดังนี้ 

ที ่ รายการ 
เลือก

นายกเทศมนตรี 
เลือกสมาชิกสภาเทศบาล 

เขตเลือกตั้งท่ี 1 เขตเลือกตั้งท่ี 2 
1 ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 2 14 15 
2 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 6,687 3,574 3,046 
3 ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 5,263 2,737 2,515 
4 บัตรเสีย ร้อยละ  3.15 4.74 4.33 
5 บัตรไม่ประสงค์จะลงคะแนน ร้อยละ  1.21 0.87 0.59 

3. ประชากร 
  3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนประชากร  
   ประชากรในเขตเทศบาลต าบลบ้านเขว้า ส่วนใหญ่เป็นคนไทยอีสานย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัด
นครราชสีมา ตั้งรกรากมานาน มีภาษาพ้ืนเมืองอีสานเป็นภาษาท้องถิ่น  ไม่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติ และ
ผิวพรรณ วรรณะในหมู่ประชาชน  และไม่มีปัญหาชนกลุ่มน้อย มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น  7,986 คน จ านวน
ครัวเรือนทั้งสิ้น 3,399  ครัวเรือน  ความหนาแน่นของประชากร 1,897 คน/ตารางกิโลเมตร ความหนาแน่น
ของครัวเรือน ประมาณ  678  หลังคา/ตารางกิโลเมตร 

ตารางแสดงจ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลบ้านเขว้า 

ที ่ บ้าน/หมู่ที่ 
จ้านวน 

ครัวเรือน 
จ้านวนประชากร(คน) หมายเหตุ 

ชาย หญิง รวม 
1 บ้านเขว้า  หมู่ที่ 1 1,476 1,364 1,534 2,898   
2 บ้านเขว้า  หมู่ที่ 2 667 737 843 1,580   
3 บ้านม่วง   หมู่ที่ 11 250 381 379 760   
4 บ้านอุดมผล หมู่ที่ 12 196 248 283 531   
5 บ้านส้มโฮง  หมู่ที่ 13 341 461 472 933   
6 บ้านบูรพา    หมู่ที่ 14 466 594 643 1,237   

รวม 3,399 3,811 4,175 7,986   
             หมายเหตุ   ท่ีมา : ส านักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านเขว้า  ณ 8  ตลุาคม  2564 
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  3.1  ช่วงอายุและจ้านวนประชากร 

ที ่ ช่วงอายุ 
จ้านวน รวม  

หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 13 หมู่ที่ 14 
 

1 1-3 ปี 57 28 20 8 21 23 157 

2 4-6 ปี 59 38 18 4 15 31 165 

3 7-18 ปี 293 175 86 50 99 169 872 

4 19-25 240 140 71 44 71 75 641 

5 26-60 ปี 1,509 801 400 270 465 667 4,112 

6 61 ขึ้นไป 725 388 157 152 255 262 1,939 

รวม 2883 1,570 752 528 926 1,227 7,886 
ที่มา  ส านักทะเบียนเทศบาลต าบลบ้านเขว้า ข้อมูล ณ 8 ตลุาคม  2564 

4. สภาพสังคม 
  4.1  การศึกษา 
   ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเขว้า มีโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ        
2 แห่ง คือ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า และโรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา  โรงเรียนในส านักงานเขตมัธยมศึกษา
จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง คือโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล  1  แห่ง  ศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ ในวัด 1 แห่ง และมีโรงเรียนเอกชน 1 แห่ง  คือโรงเรียนอนุบาลหลวงภักดี 
   (1) การศึกษาในโรงเรียน  ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเขว้า มีโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
ประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  จ านวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า และโรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา  
โรงเรียนในส านักงานเขตมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จ านวน 1 แห่ง คือโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน   
 

ชั้น/เพศ 
ร.ร.อนุบาลบ้านเขว้า ร.ร.บ้านเขว้าศึกษา ร.ร.บ้านเขว้าวิทยายน 

ชาย หญิง รวม ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 

อนุบาล 27 17 44 2 27 31 58 3     

ประถม 101 80 181 6 127 105 232 10     

มัธยมต้น         222 191 413 16 

มัธยมปลาย         125 155 280 13 

รวมทั้งหมด 128 97 225 8 154 136 290 13 347 346 693 29 

ครู/บุคลากร 5 10 15  5 9 14  20 27 47  
หมายเหตุ  ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  
              ณ วันท่ี 4  มิถุนายน 2564 

    

 (2) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเขว้า มีศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1 แห่ง และเป็นที่ตั้งของห้องสมุด เพ่ือให้ประชาชนได้ศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติมได้อีกด้วย 
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  (3)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ที ่ ศูนย ์ จ้านวนเด็ก จ้านวนครู/ผดด. หมายเหตุ 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านเขว้า 42 4  
2 ศูนย์อบรมเด็กฯ วัดมัฌชิมาวาส 51 6  
   4.2  สาธารณสุข 
    ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเขว้า มี โรงพยาบาลของรัฐบาล จ านวน 1 แห่ง คือ 
โรงพยาบาลบ้านเขว้า มีเตียงคนไข้ จ านวน  30  เตียงมีบุคลากรดังนี้ 
     (1) แพทย์   จ านวน    5 คน   
     (2) ทันตแพทย์   จ านวน 5  คน 
     (3)  พยาบาลวิชาชีพ    จ านวน     60  คน    
     (4)  เภสัชกร     จ านวน 6   คน  
     (5)  นักวิชาการสาธารณสุข   จ านวน  2   คน     
     (6)  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  จ านวน  2   คน  
     (7)  นักเทคนิคการแพทย์   จ านวน  3   คน   
      (8)  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  จ านวน  1   คน   
     (9)  นักรังสีการแพทย์    จ านวน  1  คน  
     (10) เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์   จ านวน 1  คน 
     (11) เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข   จ านวน 3  คน   
      (12) นักกายภาพ    จ านวน 3   คน   
     (13)เจ้าพนักงานเวชสถิติ   จ านวน 3  คน   
     (14) เจ้าพนักงานเภสัชกรรม   จ านวน 4  คน  
     (15) นักโภชนาการ   จ านวน 1  คน 
     (16) อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล  จ านวน  189  คน 
     (17)เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ  จ านวน 82 คน 
  4.3  อาชญากรรม  
   ในรอบปีที่ผ่านมา (เดือนมกราคม - ธันวาคม 2564) ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเขว้า มีสถิติ
อาชญากรรม แยกเป็นกลุ่มความผิดดังนี้ดังนี้  
 

ล้าดับที่ กลุ่มความผิด 
ปี 2564 (ม.ค.-ธ.ค.64) 

รับแจ้ง (ราย) จับ (ราย) 
1 คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ 3 3 
2 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 11 11 
3 คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ 1 1 
4 คดีท่ีรัฐเป็นผู้เสียหาย 198 228 
5 คดีอาญาที่น่าสนใจ 1 1 

รวม 214 244 
        ที่มา :  สถานีต ารวจภูธรบ้านเขว้า 2564 
  4.4  ปัญหายาเสพติด 
    ถึงแม้ทุกภาคส่วนจะระดมสรรพก าลังในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แต่เนื่องจาก
จังหวัดชัยภูมิ มีสภาพเป็นพ้ืนที่ถูกใช้เป็นเส้นทางผ่านของยาเสพติดทั้งจากภาคเหนือและจากชายแดนภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผ่านไปยังพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ภาคกลาง และขณะเดียวกันก็เป็นเส้นทาง
ผ่านของยาเสพติดจากภาคเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล สู่ พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จึงท าให้ในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลบ้านเขว้า มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดบ้างในบางพ้ืนที่ การจับกุม
ส่วนใหญ่จะเป็นผู้เสพ และผู้ค้ารายย่อย อย่างไรก็ตามปรากฏว่ามีการแพร่ระบาดของยาไอซ์ เข้ามาในพ้ืนที่ 
  4.4  การสังคมสงเคราะห์ 
    ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีประชาชนมาลงทะเบียนตามโครงการหลักประกันรายได้แก่
ผู้สูงอายุ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพลภาพ และการสงเคราะห์เพ่ือ
การยังชีพส าหรับผู้ป่วยเอดส์ ดังนี้ 

ที ่ รายการ ได้รับจริงจ้านวน (คน) หมายเหตุ 
1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,709  
2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 403  
3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 8  
4 เด็กแรกเกิด 27  

ข้อมูล กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลบ้านเขว้า ณ วันท่ี 8 ตุลาคม ๒๕๖4 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
  5.1  การคมนาคมขนส่ง 
   เทศบาลต าบลบ้านเขว้า มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข  225  สายชัยภูมิ -
นครสวรรค์  ติดต่อทางหลวงชนบท  สายบ้านเขว้า-โนนจาน  ติดต่อทางหลวงชนบท  สายบ้านเขว้า-หนองบัว
บาน ส าหรับถนนภายในเขตเทศบาล ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีเพียงบางสายที่ยังเป็นถนนลูกรัง
อยู่  การติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิโดยรถยนต์โดยสาร (สองแถว) ซึ่งจะออกจากเทศบาลต าบลบ้านเขว้าทุกระยะ 
30 นาที 
  5.2  การไฟฟ้า 
   ในเขตเทศบาล จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าแล้ว ประมาณร้อยละ 97   ของครัวเรือนทั้งหมด  
ส าหรับไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล มีจ านวน  700  จุด  ครอบคลุมถนน 12 สายหลัก  
  5.3 การประปา  
    เทศบาลต าบลบ้านเขว้า ไม่มีกิจการประปาของตนเอง โดยประชาชนในเขตเทศบาลจะใช้
น้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค  และจ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปาคิดเป็นร้อยละ 97.68  ของ
ครัวเรือนทั้งหมดมีปริมาณการใช้น้ า ประมาณ 5,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน ส าหรับแหล่งน้ าที่ใช้ผลิตน้ าประปา
ได้แก่น้ าจากแม่น้ าชีและแหล่งน้ าดิบส ารองจากอ่างเก็บน้ าบาซ่าน 
  5.4  โทรศัพท์ 
    ในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลบ้านเขว้า มีโทรศัพท์ส าหรับบริการประชาชนในการติดต่อสื่อสารดังนี้ 
    (1)  โทรศัพท์โครงข่ายขั้นพ้ืนฐาน ของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ชุมสาย 1 แห่ง 
ให้บริการโทรศัพทพ้ื์นฐาน(ตามบ้าน) และโทรศัพท์สาธารณะ 
     (2)  โทรศัพท์เคลื่อนที่  มี เสาส่งสัญญาณของบริษัท  DTAC จ านวน 1 แห่ง ,              
บริษัท AIS 123 จ านวน  1  แห่ง , บริษัท True จ านวน 2  แห่ง โดยในเขตเทศบาลต าบลบ้านเขว้า     
สามารถใช้ โ ทรศั พท์ เ คลื่ อนที่ ไ ด้ ทั้ ง เ ครื อข่ า ว  True ,  DTAC และ  AIS ในระบบ 2  G 
 3 G และ 4 G  
  5.5  ไปรษณีย์ 
    ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเขว้า มีไปรษณีย์ 1 แห่ง คือ ไปรษณีย์บ้านเขว้า  



8 

6. ระบบเศรษฐกิจ 

  6.1  การเกษตร 
   พ้ืนที่การเกษตรของเทศบาลต าบลบ้านเขว้า มีเพียงเล็กน้อย โดยจะอยู่ในบริเวณทิศใต้ของ
เทศบาล พืชที่ปลูกจะเป็น ข้าว อย่างไรก็ตามประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านเขว้า จะมีพ้ืนที่เพาะปลูกอยู่
นอกเขตเทศบาล โดยพืชที่ปลูกจะมีข้าวเป็นหลัก 
  6.2  การประมง 
   ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเขว้า ไม่มีผู้ประกอบอาชีพประมง มีเพียงเกษตรบางรายที่มีการ
เลี้ยงปลาตามสระที่ขุดไว้เก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร และจะได้รับความเสียหายบ้างกรณีท่ีเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ 
  6.3 การปศุสัตว์ 
   ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเขว้า มีการรวมกลุ่มท าการปศุสัตว์บ้านเป็นกลุ่มเล็กๆ มีสมาชิก
ประมาณ 50-100 คน ได้แก่ กลุ่มพ่อค้าหมูน้อย จะท าการเลี้ยงสุกรเพ่ือจ าหน่าย กลุ่มเพาะเลี้ยงไก่พันธ์
พ้ืนเมือง กลุ่มผู้เลี้ยงโค กระบือ เป็นต้น 
  6.4 การบริการ 
   ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเขว้า มีสถานประกอบการที่ใหบ้ริการ คือ 
   (1)  ธนาคาร  ได้แก่   ธนาคารออมสิน      
   (2)  ตู้ เอทีเอ็ม   จ านวน 7 แห่ง 
   (3)  ร้านเสริมสวย และแต่งผม  จ านวน 25  แห่ง 
   (4)  ร้านขายอาหาร     จ านวน 30  แห่ง 
   (5)  อู่ซ่อมรถ     จ านวน 8  แห่ง 
  6.5  การท่องเทียว 
   เทศบาลต าบลบ้านเขว้า ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดชัยภูมิ เช่น 
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ประมาณ 80 กิโลเมตร ห่างจากมอหินขาว ประมาณ 60 กิโลเมตร และอยู่ห่าง
จากจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีแหล่งท่องเทียวเช่น ศาลเจ้าพ่อพญาแล ปรางค์กู่  13 กิโลเมตร  
   หมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตเทศบาล เป็นหมู่บ้านทอผ้าไหมมัดหมี่ ที่สืบทอดมาจากบรรพชนตั้งแต่
อดีตจวบจนปัจจุบัน กว่า 200 ปี  ผ้าไหมมัดหมี่ของบ้านเขว้า จะมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ แปลกตา และมี
ความประณีต จึงมีการพูดติดปากกันว่า "ไหมดี ต้องไหมมัดหม่ีบ้านเขว้า" และที่ผ่านมาจะได้รับรางวัล
ชนะเลิศการประกวดผ้าไหมที่พระต าหนักภูพานราชนิเวศน์จังหวัดสกลนคร อย่างต่อเนื่อง จนได้รับเลือกเป็น
สินค้า "หนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์" หรือ OTOP พร้อมทั้งเทศบาลฯ ได้รับรางวัลหมู่บ้าน OTOP Village  
champion  :  OVC  ระดับประเทศ  นอกจากนั้นแล้ว อ าเภอบ้านเขว้า ยังได้รับเกียรติสูงสุดให้เป็นผู้ทอผ้า
ไหม "ไม้แรกของประเทศ" ตามโครงการ "ถักร้อยดวงใจ มหกรรมผ้าไหม เทิดไท้องค์ราชินี" 
  ในปี พ.ศ. 2547 เทศบาลต าบลบ้านเขว้าได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพ่ือ
กระจายการผลิตและการสร้างงานไปสู่ภูมิภาค (กจภ.) จ านวน 3,357,500 บาท ก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมผ้าไหม
จังหวัดชัยภูมิ ส าหรับจัดแสดงขั้นตอนการผลิต ผ้าไหมมัดหมี่ ตลอดจนจัดแสดงผ้าไหมลวดลายต่างๆ  
ที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเขว้าเอง ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าศึกษาเยี่ยมชน 
  ดังนั้น เทศบาลต าบลบ้านเขว้า จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
เป็นแหล่งซื้อของฝาก ที่ส าคัญที่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดชัยภูมิจะต้องแวะมาจับจ่ายซื้อหาผ้าไหมเป็นของ
ฝากเสมอ 
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  6.6 อุตสาหกรรม 
   ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเขว้า ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีเพียงอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน เช่น อุตสาหกรรมผลิตผ้าไหม การเพ็นท์ผ้าไหม และการหยดทองผ้าไหม ซึ่งท ารายได้สร้างชื่อเสียง
และ มีการแปรรูปผลผลิตภายในท้องถิ่น เช่น ลอดช่อง ขนมจีน แหนมไส้กรอก หม่ า โรงสีข้าว ฯลฯ  
  6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
   (1)  การด้านพาณิชกรรม 
    - สถานีบริการน้ ามัน  จ านวน   3  แห่ง    - ตลาดสด จ านวน  2  แห่ง 
    -   ร้านค้าทั่วไป   จ านวน 70   แห่ง    - โรงฆ่าสัตว์  จ านวน 1  แห่ง 
   (2)  กลุ่มอาชีพ 
    ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเขว้า มีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพที่หลากหลาย เช่นกลุ่ม
ผู้ประกอบการผ้าไหม กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มพ่อค้าหมูน้อย กลุ่มจักสาน กลุ่มรถเข่ง กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ชน  
กลุ่มผู้ประกอบการตลาดสด เป็นต้น 
  6.8  แรงงาน 
   เนื่องอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลต าบลบ้านเขว้า ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมในครอบครัว 
การใช้แรงงานจะเป็นแรงงานในครอบครัว และหากต้องการใช้แรงงานก็จะจ้างแรงงานในพ้ืนที่  

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
  7.1  การนับถือศาสนา 
  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านเขว้า ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 98 มีวัด
ในเขตเทศบาล 4 แห่ง คือ วัดปทุมาวาส , วัดมัชฌิมาวาส ,   วัดศาลาลอย , วัดเจริญผล  มีโบสถ์คริสต์  
จ านวน 1 แห่ง 
  7.2  ประเพณีและงานประจ้าปี 
   ประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญ ที่ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านเขว้า ให้ความส าคัญ และ
จัดเป็นประจ าทุกปี ได้แก่ 
   (1)  ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทจ าลอง (บุญเดือน 3 ) จะจัดในวันประมาณเดือน
กุมภาพันธ์  ณ วัดปทุมาวาส 
   (2)  ประเพณีบุญมหาชาติ จะจัดในวันประมาณเดือนมีนาคม  ณ วัดศาลาลอย 
   (3)  ประเพณีสงกรานต์     วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี 
   (4)  ประเพณีสรงน้ าหลวงปู่โพธิ์ จะจัดในวันสงกรานต์ เดือนเมษายน ณ วัดเจริญผล 
    (5)  งานประเพณีบุญเดือนหก    ประมาณเดือน  พฤษภาคม ณ วัดมัฌชิมาวาส 
   (6)  ประเพณีแห่เทียนพรรษา  จัดในวันเข้าพรรษา 
   (7)  ประเพณีตักบาตรเทโว  จะจัดในวันออกพรรษาของทุกปี 
   (8)  ประเพณีลอยกระทง    จะจัดในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 12  ของทุกปี   
   (9)  ประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแล อ าเภอบ้านเขว้า 
   (10) ประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อดอนแก้ว  
   (11) ประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อขุนด่าน 
  7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภาษาถิ่น 
   ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านเขว้า จะใช้ภาษาอีสานในการสื่อสาร และมีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นท่ีได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพชน นานเกือบ 200 ปี คือ การทอผ้าไหมมัดหมี่ โดยจะเริ่มจากการทอ
เพ่ือใช้ในครัวเรือน  ต่อมาได้เข้าไปมีส่วนร่วม ในงานประเพณีต่างๆ เช่น งานแต่งงาน  แต่งกายของเจ้าบ่าว 
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เจ้าสาว ใช้เป็นของไหว้ส าหรับญาติฝ่ายชายในงานแต่งงาน งานบวชใช้แต่งตัวนาคและผู้ที่ไปร่วมงานรวมถึง 
งานบุญ งานทาน งานประเพณีต่าง ๆ ผู้คนจะแต่งกายด้วยผ้าไหม ทั้งหญิง และชาย  เป็นการประกวดประชัน
ทั้งฝีมือการทอและการตัดเย็บกันไปในที  
  ผ้าไหมบ้านเขว้า  เริ่มเป็นที่รู้จักทั่วไปเมื่อประมาณ พ.ศ.2523  นายถนอม  แสงชมพู   
นายอ าเภอขณะนั้น ได้น าผ้าไหมส่งศูนย์ศิลปาชีพ สวนจิตรลดา ด้วยคุณภาพของผ้าไหม ลวดลายที่แปลกตา 
และผีมือที่ประณีต  จึงได้รับความสนใจ มีผู้สั่งทอเป็นจ านวนมาก ต่อมาในปี  พ.ศ. 2530 ผู้ว่าราชการจังหวัด
ชัยภูมิในขณะนั้น (ร.ต. สุนัย ณ อุบล รน. :ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้านผ้าไหม และผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไหม) ได้ให้
การส่งเสริม  การผลิตและได้ส่งผ้าไหมบ้านเขว้าเข้าประกวดที่โครงการศิลปาชีพ พระต าหนักภูพานราชนิเวศน์ 
จังหวัดสกลนคร ได้รับรางวัลชนะเลิศ หลังจากนั้น ผ้าไหมบ้านเขว้าได้รับการคัดเลือกส่งเข้าประกวดและได้รับ
รางวัลชนะเลิศเกือบทุกปี ในปี พ.ศ.2545 ในโครงการ “หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์”  ผ้าไหมบ้านเขว้าได้รับ
การพิจารณาเป็นสินค้าระดับ 5 ดาวของจังหวัดชัยภูมิ และในการประกวดสินค้า OTOP ของกรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย ดังนั้นการทอผ้าไหมของบ้านเขว้า จึงเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส าคัญที่จะต้องอนุรักษ์
และสืบสานต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน 
  7.4 สินค้าพื้นเมือง และของท่ีระลึก 
   (1)  ผ้าไหม  ผ้าไหมมัดหมี่ของบ้านเขว้า จะมีความสวยงาม ประณีต มีลวดลายเป็น
เอกลักษณ์ ทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สาวไหม ฟอกย้อม ทอผ้าไหมเป็นต้น จะท าเอง
ด้วยมือทุกขั้นตอน  
    ผ้าไหมมัดหมี่บ้านเขว้า มีลวดลายมากถึง 28 ลวดลาย และที่ส าคัญและเป็นที่
ภาคภูมิใจของคนบ้านเขว้า คือ ลายหมี่คั่นขอนารี  ซึ่งเป็นลายผ้ามัดหมี่ เกิดจากการน าหมี่คั่นลายโบราณ มา
รวมกับลายมัดหมี่ขอนารี ซึ่งสมเด็จพระบรมราชินีนาถได้มีพระราชด าริ ให้อนุรักษ์ไว้ เกิดเป็นลายผ้าเอกลักษณ์
ของจังหวัดชัยภูมิข้ึน 
    ผ้าไหมบ้านเขว้าได้รับการคัดเลือกส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลชนะเลิศเกือบทุกปี 
ในปี พ.ศ.2545 ในโครงการ “หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์”  ผ้าไหมบ้านเขว้าได้รับการพิจารณาเป็นสินค้าระดับ 
5 ดาวของจังหวัดชัยภูมิ และในการประกวดสินค้า OTOP ของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวง มหาดไทย ผ้า
ไหมบ้านเขว้าได้รับรางวัลชนะเลิศของประเทศ  

9.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
  9.1  น้้า 
    เทศบาลต าบลบ้านเขว้า  ไม่มีพ้ืนที่ป่าและภูเขา มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบติดเชิงเขาภูแลนคา 
มี คลอง   ล าธาร  ห้วย  ในเทศบาล  มี 1 แห่ง ได้แก่ ห้วยชีลองไหลผ่าน มีหนองน้ าในเขตเทศบาลทั้งสิ้น  6  
แห่ง ได้แก่ สระหนองบัว สระหลวง สระหนองขี้ตม สระหนองเค สระหนองแข้  สระหนองเมื่อย สามารถเก็บ
น้ ารวมทั้งสิ้น ประมาณ  17,620  ลูกบาศก์เมตร 

10.  น้้าเสีย และขยะ 
  10.1 น้้าเสียและการระบาย 
   เทศบาลต าบลบ้านเขว้า เป็นชุมชนกึ่งเมือง ปริมาณน้ าเสียที่มีการปล่อยออกมาตามราง
และท่อระบายน้ าของเทศบาลมี ประมาณ  1,000  ลูกบาศก์เมตร/วัน  และเทศบาลด าเนินการขุดบ่อส าหรับ
พักน้ าเสียดังกล่าว ขนาด กว้าง 30 เมตร ยาว 37 เมตร จ านวน 3 บ่อ จ านวน 2 แห่ง ส าหรับรองรับน้ าเสีย 
ส าหรับน้ าเสียที่ท าให้เกิดผลกระทบมากที่สุดคือน้ าเสียจากการย้อมไหม ซึ่งเทศบาลได้ด าเนินการแก้ไขปัญหา
ด้วยการให้ประกอบการย้อมสีผ้าไหมต้องจัดท าบ่อบ าบัดก่อนที่จะปล่อยลงสู่ล ารางสาธารณะ และปริมาณน้ า
เสียในเขตเทศบาล มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
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  10.2  ขยะ  
    ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเขว้า มีปริมาณขยะ มีประมาณ 4.5-5 ตัน/วัน สามารถ
จัดเก็บได้วันละประมาณ 3.5-4 ตัน/วัน มีปริมาณตกค้าง จ านวน 1 ตัน/วัน  
   ในการก าจัดขยะ เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านเขว้า ไม่มีที่ทิ้งขยะเป็นของตนเอง จึงได้
น าไปทิ้งที่บ่อก าจัดขยะของเทศบาลเมืองชัยภูมิ  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเป็นสังคมกึ่งเมืองของเทศบาล
ต าบลบ้านเขว้า ท าให้ปริมาณขยะในเขตเทศบาล มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ โดยหากมิรีบด าเนินลดปริมาณขยะ
แล้ว อาจประสบปัญหาถึงขั้นวิกฤตได้  

11. ผลการจัดเก็บข้อมูลความจ้าเป็นพื้นฐานเพ่ือใช้ในการจัดท้าแผน 
  ในปี พ.ศ. 2562 เทศบาลต าบลบ้านเขว้า ได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานความจ าเป็น เพ่ือใช้
ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล ผลปรากฏดังนี้  

ที ่ ตัวช้ีวัด ขอมูลความจ้าเป็นพื้นฐาน 
จ้านวน 
ที่ส้ารวจ 
ทั้งหมด 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 

 หมวดที่ 1 สุขภาพ มี 7 ตัวชี้วัด 
     

1 เด็กแรกเกิดมีน้ าหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป 1  คน 1 คน 100.00 0 คน 0.00 
2 เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 

เดือนแรกติดต่อกัน 
0  คน 0 คน 0.00 0 คน 0.00 

3 เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบ
ตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

452 คน 452 คน 100.00 0 คน 0.00 

4 ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และ
ได้มาตรฐาน 

2,240  คร. 2,235 คร. 99.78 5 คร. 0.22 

5 ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบ าบัด บรรเทาอาการ
เจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม 

2,240  คร. 2,235 คร. 99.78 5 คร. 0.22 

6 คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 

4,028  คน 4,028 คน 100.00 0 คน 0.00 

7 คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก าลังกายอย่างน้อย 
สัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาท ี

5,679  คน 5,670 คน 99.84 9 คน 0.16 

 หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม มี 7 ตัวช้ีวัด 
     

8 ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และ 
บ้านมีสภาพคงทนถาวร 

2,240  คร. 2,239 คร. 99.96 1 คร. 0.04 

9 ครัวเรือนมีน้ าสะอาดส าหรับดื่มและบริโภค 
เพียงพอตลอดปีอย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน 

2,240  คร. 2,239 คร. 99.96 1 คร. 0.04 

10 ครัวเรือนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 
45 ลิตรต่อวัน 

2,240  คร. 2,238 คร. 99.91 2 คร. 0.09 

11 ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย 
สะอาด และถูกสุขลักษณะ 

2,240  คร. 2,234 คร. 99.73 6 คร. 0.27 

12 ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 2,240  คร. 2,238 คร. 99.91 2 คร. 0.09 
13 ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติ 2,240  คร. 2,238 คร. 99.91 2 คร. 0.09 
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ที ่ ตัวช้ีวัด ขอมูลความจ้าเป็นพื้นฐาน 
จ้านวน 
ที่ส้ารวจ 
ทั้งหมด 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 

อย่างถูกวิธี 

14 ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2,240  คร. 2,238 คร. 99.91 2 คร. 0.09 
 หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวช้ีวัด 

     
15 เด็กอายุ 3 - 5 ปี ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความ

พร้อมก่อนวัยเรียน 
106  คน 106 คน 100.00 0 คน 0.00 

16 เด็กอายุ 6 -14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 
ป ี

428  คน 366 คน 85.51 62 คน 14.49 

17 เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า 17  คน 17 คน 100.00 0 คน 0.00 
18 คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่

ไม่ได้เรียนต่อ และยังไม่มีงานท า ได้รับการ
ฝึกอบรมด้านอาชีพ 

2  คน 2 คน 100.00 0 คน 0.00 

19 คนอายุ 15 - 59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และ
คิดเลขอย่างง่ายได้ 

3,497  คน 3,495 คน 99.94 2 คน 0.06 

 หมวดที่ 4 การมีงานท้าและรายได้ มี 4 ตัวช้ีวัด 
     

20 คนอายุ 15 – 59 ปี มีอาชีพและรายได้ 3,040  คน 3,035 คน 99.84 5 คน 0.16 
21 คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ 1,741  คน 1,695 คน 97.36 46 คน 2.64 
22 รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี 2,240  คร. 2,240 คร. 100.00 0 คร. 0.00 
23 ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 2,240  คร. 1,718 คร. 76.70 522 คร. 23.30 
 หมวดที่ 5 ค่านิยม มี 8 ตัวชี้วัด 

     
24 คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา 5,807  คน 5,471 คน 94.21 336 คน 5.79 
25 คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ 5,807  คน 5,557 คน 95.69 250 คน 4.31 
26 คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา

อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
5,679  คน 5,679 คน 100.00 0 คน 0.00 

27 ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน 
ภาครัฐหรือภาคเอกชน 

1,754  คน 1,753 คน 99.94 1 คน 0.06 

28 ผู้พิการ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน 
ภาครัฐหรือภาคเอกชน 

174  คน 174 คน 100.00 0 คน 0.00 

29 ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้รับการดูแลจากครอบครัว 
ชุมชน ภาครัฐหรือภาคเอกชน 

422  คน 422 คน 100.00 0 คน 0.00 

30 ครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของชุมชน หรือท้องถิ่น 

2,240  คร. 2,240 คร. 100.00 0 คร. 0.00 

31 ครอบครัวมีความอบอุ่น 2,240  คร. 2,236 คร. 99.82 4 คร. 0.18 
       คร. = ครัวเรือน 

 ข้อมูล กรมพัฒนาชุมชน ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 http://ebmn.cdd.go.th/#/jpt/report 
 

http://ebmn.cdd.go.th/#/jpt/report
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12.  การประชาคมท้องถิ่น 
  ในการประชาคมท้องถิ่น ทบทวนแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเขว้า (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลบ้านเขว้า ได้ด าเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว๒๙๓๑ 
ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256๕) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 3.4 กล่าวคือได้น าข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบล
บ้านเขว้า และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฉบับปัจจุบัน มาท าการทบทวนโดยใช้รูปแบบประชาคมระดับต าบล 
  ในการทบทวนแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเขว้า (พ.ศ.2561-256๕) คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลบ้านเขว้า ได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนว
ทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจน
ความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเขว้าสี่ปี  เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณอาคารโดมสวนสาธารณะ
สระหลวง มีรายละเอียดดังนี้ 
   1.   จ านวนสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล  จ านวน  194 คน 
  2.  มาประชาคม    จ านวน   180 คน 
  3.  คิดเป็นร้อยละ     92.78 
 
 
 
 
 

*********************************** 
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ส่วนท่ี 2 ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลบ้านเขว้า 
************************ 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค  
   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 8  
พ.ศ. 2553 มาตรา 53/1 วรรคหนึ่ง ให้จังหวัดจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด มาตรา 53/1 วรรคสี่  เมื่อ
ประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดแล้ว การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. และการด าเนินกิจการของส่วนราชการ
และหน่วยงานอ่ืนของรัฐทั้งปวงที่กระท าในพ้ืนที่จังหวัดต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว มาตรา 61/1 
ให้อ าเภอมีอ านาจหน้าที่ภายในเขตอ าเภอ ประสานงานกับ อปท. เพ่ือร่วมมือกับชุมชนในการด าเนินการให้มีแผน
ชุมชน เพ่ือรองรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อปท. จังหวัด และกระทรวง ทบวง กรม 
   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  พ.ศ. 2551 มาตรา 
18 วรรคหนึ่ง ให้ ก.บ.จ. (คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ) ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด เมื่อ
แผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้ว การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการด าเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว 
   ดังนั้น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลต าบลบ้านเขว้า จึงต้องสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 12) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา
จังหวัดจังหวัดชัยภูมิ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561– 2580)  
   ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561– 2580) เป็น แผนทิศทางของประเทศ ที่จะก าหนดกรอบและ
แนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องท าตาม มีระยะบังคับใช้ 20 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2561-2580 
เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคนประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ได้แก่ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านความม่ันคง 
 1. เป้าหมาย 
  1.1 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
  1.2 บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
  1.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ
พร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
  1.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดย
ประชาคมระหว่างประเทศ 
  1.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ตัวชี้วัด 
  2.1 ความสุขของประชากรไทย 
  2.2 ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ 
  2.3 ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
  2.4 บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ 
  ๓.๕  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
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 3. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
  3.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุข 
   3.1.1 การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม
ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
   3.1.2 การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ  
   3.1.3 การพัฒนาและเสริมสร้ างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 
   3.1.4 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของ
ประเด็นปัญหาความมั่นคงที่ส าคัญ 
  3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
   3.2.1 การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน  
   3.2.2 การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่  
   3.2.3 การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
   3.2.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล 
  3.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความมั่นคง
ของชาต ิ
   3.3.1 การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
   3.3.2 การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง
รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติ
ทุกรูปแบบและทุกระดับ 
   3.3.3 การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มี
ประสิทธิภาพ  
  3.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
   3.4.1 การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  
   3.4.2 การเสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค  
   3.4.3 การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ  
  3.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม  
   ๔.๕.๑  การพัฒนากลไกให้พร้อมส าหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม 
   3.5.2 การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ 
   3.5.3 การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
 
 
 



16 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 1. เป้าหมาย 
  1.1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
  1.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
 2. ตัวชี้วัด 
  2.1 รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการ
กระจายรายได้ 
  2.2 ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 
  2.3 การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
  2.4 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 3. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3.1 การเกษตรสร้างมูลค่า  
   3.1.1 เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ส่งเสริมการน าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของไทยมาเป็นผลิตภัณฑ์การเกษตร รวมทั้งสินค้าที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยส่งเสริมการ
น าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมาใช้ในการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 
เป็นสินค้าเกษตรชนิดใหม่ ให้รองรับความต้องการของตลาดยุคใหม่  
   3.1.2 เกษตรปลอดภัย ให้ความรู้ สนับสนุนกลไกรตลาด เปลี่ยนผ่านสู่เกษตร
อินทรีย์ 
   3.1.3 เกษตรชี วภาพ ผลิ ตภัณฑ์ มู ลค่ าสู งจากฐานเกษตรกรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
   3.1.4 เกษตรแปรรูป เพ่ิมมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรพรีเมียม 
   3.1.5 เกษตรอัจฉริยะ น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเป็น 
ฟาร์มอัจฉริยะ  
  3.2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
   3.2.1 อุตสาหกรรมชีวภาพ  
   3.2.2 อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร  
   3.2.3 อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์  
   3.2.4 อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 
   3.2.5 อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ  
  3.3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว  
   3.3.1 ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  
   3.3.2 ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
   3.3.3 ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย  
   3.3.4 ท่องเที่ยวส าราญทางน้ าส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิง
ส าราญ 
   3.3.5 ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค  
  3.๔  โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก  
   3.4.1 เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ  
   3.4.2 สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
   3.4.3 เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ  
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  3.4.4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่  
  3.๔.๕  รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค  
 3.๕  พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่  
  3.๕.๑  สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ  
  3.๕.๒ สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน  
  3.๕.๓  สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด  
  3.๕.๔  สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล  
  3.๕.๕  ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
1. เป้าหมาย 

 1.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 
 1.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

2. ตัวชี้วัด 
 2.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
 2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2.3 การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
 3.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
  3.๑.๑ การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว 
  3.๑.๒ การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการ 
เรียนการสอนในสถานศึกษา  
  3.๑.๓ การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา  
  3.๑.๔ การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  
  3.๑.๕ การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ  
  3.๑.๖ การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคน 
ในสังคม  
  3.๑.๗ การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  
 3.๒  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
  3.๒.๑ ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย  
  3.๒.๒ ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น  
  3.๒.๓ ช่วงวัยแรงงาน  
  3.๒.๔ ช่วงวัยผู้สูงอายุ  
 3.๓  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑  
  3.๓.๑  การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
  3.๓.๒ การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่  
  3.๓.๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
  3.๓.๔ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
  3.๓.๕ การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง
ต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก  
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   3.๓.๖  การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
   3.๓.๗  การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  
 
  3.๔  การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
   3.๔.๑  การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา 
สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ  
   3.๔.๒  การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุน 
ที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ  
   3.๔.๓  การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถ 
ในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ  
  3.๕  การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  
   3.๕.๑  การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ  
   3.๕.๒  การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ  
   3.๕.๓  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  
   3.๕.๔  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ด ี
   3.๕.๕  การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่  
  3.๖  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   3.๖.๑  การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  
   3.๖.๒  การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
   3.๖.๓  การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน  
   3.๖.๔  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากร 
  3.๗  การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
   3.๗.๑  การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต 
   3.๗.๒  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬา 
และนันทนาการ  
   3.๗.๓  การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ  
   3.๗.๔  การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของ 
อุตสาหกรรมกีฬา  

 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 1.  เป้าหมาย 
  1.๑  สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิต ิ
  1.๒  กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้า
มาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
  1.๓  เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ 
ตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
 2.  ตัวชี้วัด 
  2.๑  ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร 
  2.๒  ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน 
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  2.๓  ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ 
สังคมและเทคโนโลยี 
  2.๔  คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ 
 3.  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  3.๑  การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
   3.๑.๑  ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก  
   3.๑.๒  ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค  
   3.๑.๓  กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร  
   3.๑.๔  เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพ 
และความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท างาน 
   3.๑.๕  สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย 
ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม  
   3.๑.๖  ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่ม 
ผู้ด้อยโอกาสโดยตรง  
   3.๑.๗  สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา 
   3.๑.๘  สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง 
  3.๒  การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
   3.๒.๑  พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค 
   3.๒.๒  ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ 
   3.๒.๓ จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
ให้สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต  
   3.๒.๔  ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวาง 
ระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด  
   3.๒.๕  สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
   3.๒.๖  การพัฒนาก าลังแรงงานในพ้ืนที่  
  3.๓  การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
   3.๓.๑  สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม  
   3.๓.๒  การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
   3.๓.๓  สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชา 
สังคมและภาคประชาชน  
   3.๓.๔  ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม 
   3.๓.๕  สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม  
   3.๓.๖  สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์  
  3.๔  การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ 
จัดการตนเอง 
   3.๔.๑  ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถใน 
การจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ  
   3.๔.๒  เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง 
   3.๔.๓  สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน 
   3.๔.๔  สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 1. เป้าหมาย 
  1.๑  อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้
ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
  1.๒  ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบ 
จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
  1.๓  ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล 
ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
  1.๔  ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
 2. ตัวชี้วัด 
  2.๑ พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  2.๒  สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู 
  2.๓  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  2.๔  ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 
 3.  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม 
  3.๑  สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
   ๔.๑.๑  เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการ 
สร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   3.๑.๒ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด 
   3.๑.๓  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ  
   3.๑.๔  รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   3.๑.๕  ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน  
  3.๒  สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  
   3.๒.๑  เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล  
   3.๒.๒  ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ 
   3.๒.๓  ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไข 
ทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม  
   3.๒.๔  พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  3.๓  สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  
   3.๓.๑  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
   3.๓.๒  มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและ
ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
   3.๓.๓  มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน ของภาครัฐและภาคเอกชน  
   3.๓.๔  พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิด 
จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
  3.๔  พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น 
เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง  
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   3.๔.๑  จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ  
   3.๔.๒  พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการ
บริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน  
   3.๔.๓  จัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้ง
ระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล  
   3.๔.๔  สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง
สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน  
   3.๔.๕ พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัครด้วย
กลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  
   3.๔.๖  เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่ งแวดล้อม และยกระดับ
ความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า ตลอดจนควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเหล่านี้ 
  3.๕  พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นพัฒนา 
ระบบจัดการน้ าทั้งระบบ  
   3.๕.๑  พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ าของ
ประเทศ  
   3.๕.๒  เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง 
มูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล  
   3.๕.๓  พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงาน 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
   3.๕.๔  เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน 
   3.๕.๕  พัฒนาความม่ันคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชนในมิติ
ปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร  
  3.๖  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ  
   3.๖.๑  ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่ พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย  
   3.๖.๒  พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตย
สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ  
   3.๖.๓  จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 
   3.๖.๔  พัฒนาและด าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคต
ประเทศ ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล  

 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 1.  เป้าหมาย 
  1.๑  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
  1.๒  ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  1.๓  ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  1.๔  กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
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 2.  ตัวชี้วัด 
  2.๑  ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 
  2.๒  ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 
  2.๓  ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 
  2.๔  ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 
 3.  ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  3๔.๑  ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง 
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส  
   3.๑.๑  การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้า
ของภูมิภาค  
   3.๑.๒  ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการ 
น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้  
  3.๒  ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง 
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่  
   3.๒.๑  ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
   3.๒.๒  ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
   3.๒.๓  ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
  3.๓  ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  
   3.๓.๒  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
  3.๔  ภาครัฐมีความทันสมัย  
   3.๔.๑  องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
   3.๔.๒  พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  
  3.๕  บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกมี
ความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ  
   3.๕.๑  ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม  
   3.๕.๒  บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรมและมีการ
พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  
  3.๖  ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้าน 
การทุจริต  
   3.๖.๑  ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  
   3.๖.๒  บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
   3.๖.๓  การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด 
เป็นธรรม และตรวจสอบได้  
   3.๖.๔  การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบ
บูรณาการ  
  3.๗  กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
   3.๗.๑  ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆที่
เปลี่ยนแปลง  
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  3.๗.๒ มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น 
  3.๗.๓ การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  

3.๘  กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
  3.๘.๑ บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลัก
ประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม  
  3.๘.๒ ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของการ
ค้นหาความจริง  
  3.๘.๓ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครองมีเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ร่วมกัน  
  3.๘.๔ ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในกระบวนการยุติธรรม  
  3.๘.๕ พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา  

 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2554) ซึ่งแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนา 
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศ 
ที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เป็นกรอบที่แผนพัฒนาฯ 12 
มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนดภายใต้ระยะเวลา 5 ปีต่อจากนี้ไปพิจารณาจากการ
ประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ และ
การสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้การพัฒนาในด้านต่าง ๆ บรรลุผลได้ใน
ระยะเวลา 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ทั้งนี้โดยได้ค านึงถึงการต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง
ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 จึงก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนาได้ ดังนี้ 
 1.  วัตถุประสงค์ 
  1.1  เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย
ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  1.2  เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง
พ่ึงพาตนเองได้ 
  1.3  เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความ
เข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
  1.4  เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
  1.5  เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
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  1.6  เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
  1.7  เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนาและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค 
และโลก 
 2.  เป้าหมายรวม 
  เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายร่วมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 
  2.1  คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มี
ความรับผิดชอบและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
  2.2  ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ
เข้มแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่ําสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15 
  2.3  ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจ
ฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
ที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการผลิตและ
ให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า
โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิ
สติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนา ที่เอ้ือต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 
  2.4  ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ือ
รักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 
ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูก
หลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
  2.5  มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดีและ
เพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลงปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มีความ
พร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติประเทศไทย มีส่วนร่วมในการก าหนด
บรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่งโลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญใน
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค 
และอาเซียนสูงขึ้น 
  2.6  มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้กระจาย
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดาเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง 
เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยาก
ง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้าง
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ขึ้น และดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันดีขึ้นรวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับ 
ยุคดิจิทัลเพ่ิมขึ้น 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
 แนวทางการพัฒนา 
  1.1  ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
  1.2  พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมี
คุณค่า 
  1.3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  1.4  ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
  1.5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพภาครัฐ 
  1.6  พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
  1.7  ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
 แนวทางการพัฒนา 
  2.1  การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถ
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 
  2.2  การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี
คุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
  2.3  การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็ง
การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน 
ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา 
  3.1  การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
  3.2  การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา 
  4.1  การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม 
  4.2  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และ
ยั่งยืน 
  4.3  แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
  4.4  ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  4.5  สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  4.6  บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
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  4.7  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ ไขปัญหาความขัดแย้ งด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.8  การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคงและ
ยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา 
  5.1  การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลัก
ของชาติ 
  5.2  การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
รับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
  5.3  การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือ
กับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
  5.4  การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตย
และสิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล 
  5.5  การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอ่ืนๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ      
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
 แนวทางการพัฒนา 
  6.1  ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มี
ความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
  6.2  ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการ
คลังภาครัฐ 
  6.3  เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
  6.4  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  6.5  ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  6.6  ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้อง
กับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 แนวทางการพัฒนา 
  7.1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
  7.2  การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
  7.3  การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
  7.4  การพัฒนาด้านพลังงาน 
  7.5  การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
  7.6  การพัฒนาระบบน้ าประปา 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
 แนวทางการพัฒนา 
  8.1  เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ
เชิงสังคม 
  8.2  พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) 
  8.3  พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรร 

 ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนา 
  9.1  การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
  9.2  การพัฒนาเมือง 
  9.3  การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
 แนวทางการพัฒนา 
  10.1  พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบ
ความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ือ
อ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
  10.2  พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุน
ที่โดดเด่นในภูมิภาค 
  10.3  การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของ
ผู้ประกอบการไทย 
  10.4  เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วน
ทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน 
  10.5  การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา
ประเทศ  
  10.6  บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
  10.7  การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมีบทบาทที่
สร้างสรรค์เพ่ือเป็นทางเลือกในการดาเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก เพ่ือรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ไทยและมหาอ านาจต่างๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค 
  10.8  ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 

 1.3 ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) และ ยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” 
 ประเทศไทย 4.0(Thailand 4.0) เป็นวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่น ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจให้ก้าวไปสู่การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เปลี่ยนจากที่เราท ามากแต่ได้ผลตอบแทนน้อย โดยปรับเป็นท า
น้อยแต่ได้ลตอบแทนมาก หรือใช้ค าว่ามหาศาลเลยทีเดียววิธีการที่ส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0
คือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนวัตกรรม และต้องท าให้เกิดความสมดุลใน
การผลิต โดยความต้องการของการซื้อและการขายต้องพอดีกัน หรือจะท าอย่างไร ให้สินค้านั้น ๆ เป็นที่ต้องการของ
ตลาดให้เพ่ิมมากขึ้น โดยน าเอานวัตกรรมเข้ามาเพ่ือเพ่ิมจุดแข็งให้กับธุรกิจของตน การขับเคลื่อนจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติ ส าคัญคือ 
  1.  เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์”ไปสู่สินค้าเชิง“นวัตกรรม” 
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  2. เปลี่ยนแปลงจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วย 
เทคโนโลยี่ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
  3.  เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
 ประเทศไทย 4.0(Thailand 4.0)เป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบส าคัญคือ 
  1.   เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming)ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตร
สมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร ่ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกร
แบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 
  2.  เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลือ
ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และStartups ที่มีศักยภาพสูง 
  3.  เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต ่า ไปสู่ High Value 
Servicesเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต ่า ไปสู่แรงงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 
 ยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” 
 ในการพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะส าเร็จได้ต้องใช้แนวทาง “สานพลัง
ประชารัฐ” เป็นตัวการขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน
ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ ร่วมกันระดมความคิด ผนึกก าลังกันขับเคลื่อน ผ่าน
โครงการ  บันทึกความร่วมมือ  กิจกรรม หรือ งานวิจัยต่าง ๆ โดยการด าเนินงานของ “ประชารัฐ”กลุ่มต่างๆ อันได้แก่  
 กลุ่มที่ 1  การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ พัฒนาค
ลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 กลุ่มที่ 2  การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  
 กลุ่มที่ 3  การส่งเสริมการท่องเที่ยวและไมล์ การสร้างรายได้ และการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ 
 กลุ่มที่ 4 การศึกษาพ้ืนฐานและพัฒนาผู้น า (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพ
วิชาชีพ และ 
 กลุ่มที่ 5  การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมกลุ่ม SMEs 
และผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ซึ่งแต่ละกลุ่มก าลังวางระบบและก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายอย่าง
เข้มข้น 
 ยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” ที่ใช้ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 คือ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทุกคน เนื่องจากการแก้ปัญหา การปฏิรูป และการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน จะส าเร็จหรือเห็นผลเป็น
รูปธรรมไม่ได้เลย หากขาดซึ่งความร่วมมือร่วมใจและการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ และรัฐบาลโดย
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” แบ่งได้เป็น 2 ยุทธศาสตร์ย่อย คือ 
 1. “รัฐบาล” กับ “ประชาชน” : โดย “รัฐ” หรือรัฐบาล จะเป็นผู้อ านวยความสะดวก สนับสนุน 
และเปิดช่องทางให้ “ประชา” หรือภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตย 
เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจการบริหารงานของรัฐบาลในเรื่องต่างๆ และไม่สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นระหว่างประชาชน
กับรัฐบาล 
 2.  “ประชาชน” กับ “เจ้าหน้าที่รัฐ” คือ การท างานร่วมกันของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการสร้าง “เครือข่ายประชารัฐ” ในทุกด้าน ซึ่งจะเป็นกลไกส าคัญที่เชื่อมโยงและ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน อันเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลปัจจุบัน 
เพ่ือให้การบริหารจัดการงบประมาณของรัฐมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อการ
พัฒนาประเทศ การพัฒนาชุมชน และการพัฒนาสิทธิและสวัสดิการของรัฐเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 
ไม่ให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคมเช่นที่ผ่านมา 
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 1.4 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ 
สุรินทร์)ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565(ฉบับทบทวน) รอบปี พ.ศ.2563 
 1. เป้าหมายการพัฒนา 
 “ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและสังคม

เป็นสุข” 
 2. แนวคิดการพัฒนา  
  (1) การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิตให้เป็นมาตรฐานปลอดภัย และพัฒนาจนถึงขึ้น
มาตรฐานอินทรีย์ในภาคการเกษตรทั้งพืชและสัตว์ โดยมีการน านวัตกรรมในพื้นที่มาช่วยให้เกษตรกร โดยเฉพาะ
เกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) ให้มีการสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมให้คงอยู่ด้วยการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นหลักในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 
  (2) พัฒนาการบริหารจัดการน้ าให้เพียงพอ ทั้งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และน้ าเพ่ือ
การเกษตรให้เพียงพอตลอดปี โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าให้อยู่ในพ้ืนที่ หรือการขยายพ้ืนที่รับน้ า การ
กระจายน้ าไปยังพ้ืนที่ 
  (3)  ส่งเสริมการแปรรูปของสินค้าให้มากขึ้นในพ้ืนที่ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหารแบบครบวงจรในพ้ืนที่ โดยพัฒนาช่วงกลางทางและปลายทางให้มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ที่ก าหนดให้กลุ่มจังหวัด 
โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร 
  (4)  ส่งเสริมอาชีพ และเพ่ิมทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากภาค
การเกษตรและนอกภาคเกษตร โดยเชื่อมโยงสินค้าชุมชนกับการท่องเที่ยว 
  (5)  สร้างมูลค่าเพ่ิมในสาขาการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
ทั้งทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว การใช้ประโยชน์จาก
ระบบ Logistic ที่รัฐบาลไว้วางรากฐานไว้ให้ การสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงการ
สร้างการตลาดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและเป็นที่นิยมเดินทางมายังกลุ่มจังหวัด 
  (6)  การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแล มีศักยภาพ 
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หรือสามารถด าเนินกิจกรรมได้ตามศักยภาพ รวมทั้งการรักษาภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเพ่ือให้สืบ
ทอดไปยังรุ่นลูกหลาน และการเพ่ิมศักยภาพของเด็ก เพ่ือให้สังคมมีคุณภาพและสามารถดูแลตนเองได้ในอนาคต 
 3. พันธกิจ (Mission) 
  3.1 ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ 
  3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงาน
ทดแทน 
  3.3 ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
  3.4 ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.5 ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
  3.6 ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ 
  3.7 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน 
  3.8 ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม 
 4  ประเด็นการพัฒนา 
  4.1 การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 
   วัตถุประสงค์  
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   เพ่ือเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร  
   แนวทางการพัฒนา 
   (1)  พัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร 
   (2)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค 
   (3)  ส่งเสริมการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม 
   (4)  ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
   (5)  ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
   (6)  ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานทดแทน 
   (7)  ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
   (8)  สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจ าหน่าย 
   (9)  ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร 
   (10)  ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง 
  4.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
   วัตถุประสงค์ 
   (1)  เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย  
   (2)  เพ่ือให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหมมีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ไหมเพ่ิมขึ้น  
   แนวทางการพัฒนา 
   (1)  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
   (2)  พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว 
   (3)  พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
   (4)  สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 
   (5)  พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 
   (6)  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
   (7)  ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยช้าง 
   (8)  ส่งเสริมพัฒนา การค้า การลงทุน การค้าชายแดน 
   (9)  ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน 
   (10)  ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ และการตลาด 
   (11)  เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ 
   (12)  ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 
   (13)  พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  4.3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   วัตถุประสงค์ 
   (1)  เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาดีขึ้น 
   (2)  เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองได้ แข็งแรง มีความสุข  
   แนวทางการพัฒนา 
   (1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นตัวเด็กปฐมวัยเป็น
ส าคัญ 
   (2)  พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด้านสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 
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   (3)  ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพ่ึงพาตนเอง 
   (4)  ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  5.  ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position) 
   (1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย  
   (2)  เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
   (3)  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มีชื่อเสียง 
   (4)  เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 1.5 แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ. 2561-2565) (ฉบับทบทวน) 
  1. เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
    “เมืองแห่งความสุข” 
  2.  ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ   
   2.1 ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและกระจายอย่างเหมาะสม 
   2.2 ประชาชนด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.3 ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 
 3. ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดชัยภูมิ 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 1  ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากตามหลัก
ศาสตร์พระราชาสู่แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  1. เป้าประสงค์ 
   ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและกระจายอย่างเหมาะสม 
  2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
   2.1 ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
   2.2 ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว 
   2.3 อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้น 
   2.4 ร้อยละที่ลดลงของของจ านวนคนจน 
   2.5 จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 20,000 ไร่ 
   2.6 จ านวนพ้ืนที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบชลประทานเพ่ิมขึ้น 
   2.7 จ านวนพ้ืนที่การเกษตรในเขตชลประทานเพ่ิมขึ้น 
   2.8 ปริมาณการกักเก็บน้ าเพ่ิมขึ้น 
   2.9 ร้อยละของจ านวนเส้นทางคมนาคมได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 
  3. แนวทางการด าเนินงาน 
   ด้านการเกษตร 
   3.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร 
    3.1.1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัย 
    3.1.2 การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 
    3.1.3  การส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    3.1.4   การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ 
    3.1.5   การพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงสัตว์ปีก 
    3.1.6   การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าประมง 
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     3.1.7   การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าหม่อนไหม 
     3.1.8   การพัฒนาเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรโดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
     3.1.9   การพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ 
     3.1.10 การเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด  
    3.2  โครงการพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
     3.2.1  การเพ่ิมศักยภาพการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ 
     3.2.2  พัฒนาขีดความสามารถสินค้าเกษตรที่ได้รับการพัฒนาเป็น
สินค้า OTOP ด้านการตลาด 
    3.3  โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร 
     3.3.1  ส่งเสริมการเชื่อมโยงการตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย 
    ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     1.  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
     1.1  การพัฒนาการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าชุมชน 
    2.  โครงการรับมือภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ               
อย่างมีประสิทธิภาพ 
     2.1  สร้างเครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมชุมชน 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานการผลิตและบริการ 
1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการผลิตและบริการ 

     1.1 การพัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน 
     1.2 การพัฒนาระบบกระจายน้ าด้วยโซล่าเซลล์ 
     1.3 การพัฒนาระบบการขนส่งและสาธารณูปโภค 
  

   ประเด็นการพัฒนาที่  2   ส่งเสริมการพัฒนาสังคมสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัย
และเมืองแห่งการพักผ่อน 

1.  วัตถุประสงค์  
ประชาชนมีความมั่นคง  ปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพย์สิน 

   2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
    2.1 ร้อยละของการเกิดคดีอาชญากรรมในพ้ืนที่ลดน้อยลง 
    2.2 ร้อยละที่ลดลงของจ านวนผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติด 
    2.3 จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีกิจกรรมเสริมสร้างความปรองดอง 

2.4 ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยว 
2.5 ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว 
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3. แนวทางการพัฒนา 
3.1 ด้านความม่ันคง 

    3.1.1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     1. การขับเคลื่อนและสนับสนุน To Be Number One 
     2. บูรณาการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    3.1.2 โครงการสร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายการข่าวเพ่ือความมั่นคง
ปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน 
     1. สร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายการข่าวเพ่ือความมั่นคง
ปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน 
    3.1.3 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในหมู่บ้าน/ชุมชน 
     1. เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองเพ่ือความมั่นคงของสถาบัน
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. สร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนงาน
นโยบายภาครัฐสู่หมู่บ้าน/ชุมชน 
   3.2 ด้านการท่องเที่ยว 
    3.2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
     1.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดชัยภูม 
     2.  มหกรรมเส้นทางชัยวรมัน โบราณสถานปรางค์กู่คู่แผ่นดินถิ่นชัยภูม ิ 
    3.2.2 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมส าคัญของจังหวัดชัยภูม 
     1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูม 
     2. การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูม 

  ประเด็นการพัฒนาที่  3   ส่งเสริมการสร้างศักยภาพคน สู่การพัฒนาจังหวัดที่ย่ังยืน 
  1. วัตถุประสงค์  
   ประชาชนด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
   2.1 ร้อยละการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนเพ่ิมขึ้น 
   2.2. ร้อยละของจ านวนปัญหาทางสังคมของประชาชนลดลง 
   2.3. ร้อยละของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลง  
  3. แนวทางการพัฒนา 
   3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในครอบครัวแหว่งกลาง 
    3.1.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในจังหวัดชัยภูมิ 
    3.1.2 พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีปัญญาคู่คุณธรรม พ่ึงพาตนเองได้ 
    3.1.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    3.1.4 เพ่ิมทักษะอาชีพนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 
   3.2 โครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติภัยทางถนน 
    3.2.1 ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนเพ่ือส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยว 
    3.2.2 เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยด้วยวินัยจราจร 
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3.3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

 3.3.1  คนชัยภูมิลดอ้วน ลดพุง ลดโรค 
    3.4 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมของประชาชน 
     3.4.1  พัฒนาเครือข่ายระบบอาหารปลอดภัยสู่มาตรฐาน บูรณาการ
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน 
     3.4.2 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศาสนพิธีตามรูปแบบของรัชกาล
ปัจจุบันและศิลปะการเป็นพิธีกรของหน่วยงานราชการในจังหวัดชัยภูมิ 
     3.4.3 ผู้สูงอายุสุขใจ ไหว้พระ 9 วัด 
     3.4.4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน / ชุมชน กองทุนแม่ของ
แผ่นดินจังหวัดชัยภูม 
 

1.6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ. 2๕๖๑-256๕) 
   องค์การบริการส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ. 2650-2564) เพ่ือให้การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
   วิสัยทัศน์ 
    “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม เป็นแหล่งผลิตอาหาร
พลังงานทดแทนส าคัญ และเป็นสังคมคุณภาพที่พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” 
   พันธกิจ 
   1. ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
   3. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตร 
   4. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
   5. ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
   6. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัด 
   7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   8. บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 
   เป้าประสงค์หลัก   
   1. เด็ก เยาวชน และประชาชนของจังหวัดชัยภูมิได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
   2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า 
   3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 
   4. เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น 
   5. การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิได้รับความนิยมเพ่ิมสูงขึ้น 
   6. เป็นแหล่งสร้างพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
   8. มีระบบโลจิสติกส์ที่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงประเทศสู่ประชาคมอาเซียน 
   9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
   10.  มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
   1. เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น 
   2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า 
  มาตรการ และแนวทาง 
   มาตรการที่ 1.1 มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษาที่เทียบเคียงระดับประเทศมีแนวทางดังนี้ 
    (1)  สนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียน“ชัยภูมิวิวัฒน์” ที่เป็นโรงเรียนคุณภาพสูงเทียบเท่า
ระดับประเทศส าหรับรองรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษให้มีศักยภาพโดดเด่นทั้งในระดับเด็กเล็ก ประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา 
    (2) ส่งเสริมโรงเรียน “ชัยภูมิวิวัฒน์” ให้มีขีดความสามารถสูงในทุกด้าน ดึงดูดครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีความโดดเด่นและเป็นเลิศเข้ามาร่วมด าเนินการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าประสงค์ 
    (3)  ขยายรูปแบบการศึกษาของโรงเรียน“ชัยภูมิวิวัฒน์” ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ   ความเป็น
เลิศไปสู่เขตการศึกษาอ่ืน ๆ ในจังหวัดชัยภูมิ 
    (4)  สนับสนุนนักเรียนของโรงเรียน “ชัยภูมิวิวัฒน์” ในการแข่งขันทางวิชาการในเวที
ระดับชาติและนานาชาติ 
    (5)  จัดสรรทุนการศึกษาให้นักเรียนและนักศึกษาที่มีความสามารถสูงได้มีโอกาสศึกษาต่อ
จนถึงระดับปริญญาเอก และกลับมาร่วมพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
  มาตรการที่ 1.2  สร้างแรงจูงใจให้ครูดี ครูเก่ง มาร่วมจัดการเรียนการสอนที่จังหวัดชัยภูมิมากข้ึน
และส่งเสริมขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบันมีแนวทางดังนี้ 
    (1)  สนับสนุนการจัดสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ิมขึ้นเพ่ือดึงดูดให้
บุคลากรที่มีความโดดเด่นให้มาปฏิบัติงานด้านการศึกษาที่จังหวัดชัยภูมิ 
    (2)  สร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้สามารถพัฒนาตนเอง        ด้าน
การศึกษาจนถึงระดับปริญญาเอก 
    (3)  เสริมสร้างขีดความสามารถด้านภาษาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือรองรับการ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 
    (4)  สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เปิดโลกทัศน์อาเซียนเพ่ือน ามาถ่ายทอด
และช่วยให้เยาวชนจังหวัดชัยภูมิได้ตระหนัก และเตรียมพร้อมการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  ในปี 2558 
  มาตรการที่ 1.3  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) ในการเชื่อมโยงการจัดการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพเข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ  มีแนวทางดังนี้ 
    (1)  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศให้สามารถรองรับการเรียนการ
สอนในทุกพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเชื่อมโยงครูที่มีศักยภาพในการสอนสู่ผู้เรียนและผู้ปกครองอย่าง
เป็นระบบผ่านโครงการ Asean School On-line โดยจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพ่ือ
ก้าวสู่อาเซียนและมีโอกาสเข้าถึงทุกช่วงชั้นเรียน 
    (2)  ส่งเสริมการน าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบ WIFI มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานและสถานศึกษา 
    (3)  จัดหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนที่มีขีดความสามารถแตกต่างกัน 
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    (4)  พัฒนาครูและผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการ
สอน 
    (5)  ผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารีที่มีศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาที่มีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือและบุคลากรรองรับการผลิต
สื่อการศึกษา เพ่ือการเรียนรู้ทั้งในระบบห้องเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของจังหวัดชัยภูมิ 
  มาตรการที่ 1.4  ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ มีแนวทางดังนี้ 

(1)  ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนโดยให้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     (2)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาน าความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มาสร้างองค์
ความรู้เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
     (3)  สร้างเวทีวิชาการเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถและการแข่งขันให้กับนักเรียนและ
เยาวชนในพ้ืนที่ทุกระดับ 
     (4) ส่งเสริมให้นักเรียนผลิตและสร้างผลงานจากการเรียน 
     (5)  จัดให้มีพ้ืนที่ภายในสถานศึกษาที่เน้นการใช้ภาษาต่างประเทศ และการเรียนรู้วัฒนธรรม
เพ่ือให้ผู้เรียนพร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
     (6)  พัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการการเรียนการสอนในชั้นเรียนกับการปฏิบัติจริง 
     (7) พัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  มาตรการที่.1.5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีแนวทางดังนี้ 
     (1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการยกระดับศิลปวัฒนธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของ“วิถี
ชุมชนชาวชัยภูมิ” โดยบูรณาการกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
     (2)  หลักสูตรการเรียนการสอนโดยการน าศิลปวัฒนธรรมของชาวชัยภูมิมาเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญที่เยาวชนต้องสัมผัสและเรียนรู้ 
     (3) ส่งเสริมผู้น าชุมชนในการเป็นแกนน าในการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในวาระ
และโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
     (4) สร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ทันสมัยและสอดคล้องกับวิถี
การเรียนรู้ของประชาชน 
  มาตรการที่ 1.6   ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝีมือในท้องถิ่นให้มีขีด
ความสามารถพร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน มีแนวทางดังนี้ 
     (1) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ
ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
     (2)  พัฒนาแรงงานฝีมือให้มีคุณภาพ มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการแข่งขันใน
ตลาดแรงงานในระดับประเทศและประชาคมอาเซียน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
  1. ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคพ้ืนฐานทั่วไปของประชาชนในจังหวัดลดลง 
  2. รายได้ต่อครัวเรือนเพ่ิมมากขึ้น 
  3. ปัญหาด้านยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง 
  มาตรการ และแนวทาง 
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   มาตรการที่ 2.1 ส่งเสริมการแก้ปัญหาส าคัญด้านสาธารณสุขพ้ืนฐานของจังหวัดชัยภูมิ มีแนวทางดังนี้ 
     (1)  สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค รวมทั้งการดูแลรักษาสุขภาพของคนใน
ชุมชนและท้องถิ่น 
     (2)  พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น 
     (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุขแก่ชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพ 
     (4)  ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น 
   มาตรการที่ 2.2 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีแนวทางดังนี้ 
     (1) ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดโดยใช้แนวคิด 
“การตลาดน าการผลิต” 
     (2) สร้างภาพลักษณ์และแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชัยภูมิสู่อาเซียน เช่น ข้าวหอมดง ผ้า
จากใยสับปะรด บรรจุภัณฑ์หมาก ผ้าไหม สับปะรด มะม่วง มะขามหวาน หม่ า เป็นต้น ให้เป็นผลิตภัณฑ์ของฝากที่
โดดเด่นของจังหวัดชัยภูมิ 
     (3) สนับสนุนชุมชนในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าและมีมูลค่าเพ่ิม โดยพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ของชุมชนหรือต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ชุมชนเดิมให้ดีขึ้น ทั้งนี้ เน้นการสร้างความแตกต่างความแปลก
ใหม่ และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 
     (4) สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างเอกลักษณ์ในการ
ผลิตสินค้าของชุมชนและท้องถิ่น 
     (5) สนับสนุนให้ชุมชน วิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับการน า
องค์ความรู้สมัยใหม่มาใช้ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 
     (6) พัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นการลด
ต้นทุนการผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าด้านการเกษตรของจังหวัดโดยใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
     (7) สร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในเชิงการสร้างสรรค์ 
     (8) พัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทุกระดับตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
แปรรูป และผู้จ าหน่าย 
     (9) ส่งเสริมการเพ่ิมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแหล่งใหม่ ๆ โดยเน้นการเชื่อมโยงกับ
การท่องเที่ยวของจังหวัด 
     (10) เสริมสร้างวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในระดับ ประเทศ 
     (11) เชื่อมโยงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพ่ือเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาอาชีพของชุมชน 
  มาตรการที่ 2.3 สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีเอกภาพ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพ
ติดในพ้ืนที ่ มีแนวทางดังนี้ 
     (1) ส่งเสริมการด าเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     (2) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวของประชาชน          
ในชุมชน 
     (3) ปรับปรุงและสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสมส าหรับ
การอยู่อาศัยในชุมชนให้มีคุณภาพ 
     (4) สร้างความตระหนักในความส าคัญกับผู้สูงอายุในครอบครัวเพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นของ
ความสัมพันธ์อันเป็นรากฐานของความอบอุ่นของครอบครัว 
     (5) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและผู้น าชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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     (6) ส่งเสริมการสร้างสื่อที่เน้นการสร้างสรรค์สังคมและท้องถิ่นในการสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง
ในท้องถิ่น 
     (7) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจากภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้เข้มแข็ง 
     (8) จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการดูแลเด็กและ
เยาวชนเพ่ือป้องกันไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และการมีส่วนร่วมเพ่ือการแก้ไขปัญหายาเสพติด  ในท้องถิ่น 
     (9) จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาของจังหวัดให้เพียงพอ โดยเฉพาะสิ่ง
อ านวยความสะดวก เช่น สนามกีฬา วัสดุ อุปกรณ์ท่ีทันสมัย เพ่ือการออกก าลังกายของคนในชุมชนและท้องถิ่น 
     (10) พัฒนาและจัดให้มีผู้ฝึกสอนและอาสาสมัครการกีฬาที่มีความรู้ประจ าศูนย์และสนาม
กีฬาอย่างเหมาะสม 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 
   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
   1. สินค้าการเกษตรหลักมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 
   2. สินค้าการเกษตรที่เป็นความหวังในอนาคตมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 
   3. รายได้ภาคเกษตรต่อครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมมากขึ้น 
  มาตรการ และแนวทาง 
    มาตรการที่ 3.1 ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ในพืชหลัก ได้แก่ ข้าว อ้อย 
และ  มันส าปะหลัง  มีแนวทางดังนี้ 
     (1) ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ผลผลิตต่อไร่ของพืชหลักของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ ข้าว อ้อย และมันส าปะหลัง 
     (2) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิตเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต 
     (3)  เร่งรัดการปรับความเชื่อและทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับวิถีการเกษตรดั้งเดิมเพ่ือให้
เกิดการยอมรับในวิธีการทางการเกษตรแบบใหม่ที่ได้ผลมากขึ้น 
     (4) สรรหาและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐในกลุ่มเจ้าหน้าที่ด้านส่งเสริม
การเกษตร เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  มาตรการที่ 3.2 ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่เป็นความหวังในอนาคต ได้แก่ พริก ยางพารา 
โค เนื้อโคราชวากิว และไก่บ้านโคราชมีแนวทางดังนี้ 
     (1) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ โคเนื้อโคราชวากิว และไก่บ้าน
โคราช ในชุมชนและพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ โดยด าเนินการในรูปแบบสหกรณ์ 
     (2) ประสานให้เกิดความเชื่อมโยงกับโรงช าแหละโคเนื้อโคราชวากิว ที่มีอยู่ในพ้ืนที่กลุ่ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์ 
     (3) เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตร เพ่ือให้การแนะน าเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     (4) ก าหนดพ้ืนที่ส่งเสริมการปลูกยางพาราให้เหมาะสมและเอ้ือต่อการบริหารจัดการเพ่ือการ
เพ่ิมมูลค่า 
     (5) ส่งเสริมการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการผลิตพืชมาส่งเสริมการผลิตลดต้นทุน
การผลิต เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ให้กับพืชอนาคตของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ พริก และยางพารา 
  มาตรการที่ 3.3 สร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย มีแนวทาง 



39 
     (1) สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (อาหารปลอดภัย) ที่ตรงกับความต้องการ
ของตลาด โดยเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาในรูปแบบโครงการ Northeastern Food Valley 
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     (2) สร้างช่องทางการตลาดที่เชื่อมโยงไปสู่ผู้ประกอบการรายใหญ่ด้านการส่งออกอาหาร
ปลอดภัย   
     (3) ส่งเสริมการตรวจสอบคุณภาพอาหารปลอดภัยให้ได้ในระดับมาตรฐานอย่างสม่ าเสมอ 
     (4) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ตลาดเกิดการยอมรับในคุณภาพอาหารปลอดภัยของ
จังหวัดชัยภูมิ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 
   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
   1. นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่จังหวัดชัยภูมิมากขึ้น 
   2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมสูงขึ้น 
   มาตรการ และแนวทาง 
    มาตรการที่ 4.1 ส่งเสริมและเร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิให้เป็น
รูปธรรม  มีแนวทางดังนี้ 
     (1) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ และแข่งขัน
ได้ ในระดับประเทศ และระดับประชาคมอาเซียนมากขึ้น 
     (2) สร้างกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบก้าวกระโดด เช่น การประชาสัมพันธ์
เอกลักษณ์ ที่โดดเด่นของจังหวัดชัยภูมิให้สามารถดึงดูดสื่อมวลชนทั่วโลกเข้ามาน าเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวของ
จังหวัดชัยภูมิในช่วงการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี.2558..และรวมทั้งการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อระดับชาติและนานาชาติ 
     (3) สร้างเวทีเพ่ือการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้บ่อยครั้งโดยความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง  ในเทศกาลส าคัญ ของ
จังหวัดชัยภูมิ เป็นต้น 
     (3) สนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มาเป็นเครื่องมือในการ
ประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
   มาตรการที่ 4.2 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้ได้มาตรฐาน มีความ
ปลอดภัย และมีภูมิทัศน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มีแนวทางดังนี้ 
     (1) สนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญในแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้ผู้ประกอบการ เข้า
มาลงทุนด้านการท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสม
รองรับนักท่องเที่ยว เป็นต้น 
     (2)  สร้างกลยุทธ์ในการบริการด้านที่พักอาศัยในพื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดให้เอ้ือต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งให้ความส าคัญกับการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในทุกพ้ืนที่ 
     (3)  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และส่วนราชการใน
การอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมภายในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสมบูรณ์ 
     (4) ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในพ้ืนที่ในการปรับปรุง
เส้นทางและพัฒนาภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ให้สวยงามและโดดเด่น เพ่ือเพ่ิม
จุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว 
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     (5) จัดท าแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเส้นทางเข้าสู่แหล่งน้ าใหญ่ที่ก าลังจะพัฒนาขึ้นเพ่ือให้
เป็นถนนสายท่องเที่ยวที่สวยงาม พร้อมมีจุดแวะพักและจุดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของที่ระลึกแก่
นักท่องเที่ยว 
     (6) เร่งรัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ เช่นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าบึงละหาน บึงซึกวึก 
ป่าปรงพันปีฯลฯ โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ อาทิ พิพิธภัณฑ์สัตว์ดึกด าบรรพ์และโลกล้านปี อุทยานผักพ้ืนบ้าน   
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สวนเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น 
     (7) ส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือจัดท าเป็นสวนสัตว์เปิดกลางคืน (Night Safari)  เพ่ือเป็น
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     (8) บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและหน่วยงาน ที่
ดูแลป่าไม้ในจังหวัดชัยภูมิในการวางแผนการท่องเที่ยวในวาระต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
   มาตรการที่ 4.3 ปรับปรุงและพัฒนาตัวเมืองชัยภูมิให้น่าอยู่ เกิดอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และยังคงความ
เป็นแหล่งภูมิปัญญาดั้งเดิมเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว  มีแนวทางดังนี้ 
     (1) ปรับปรุงและก่อสร้างสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ในพ้ืนที่ซึ่งบ่งบอกถึงถิ่นก าเนิด 
รากฐาน และสื่อความหมายถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้น 
     (2)  พัฒนาวงเวียนบริเวณพ้ืนที่โดยรอบตัวเมืองชัยภูมิให้โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ที่สามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรม เช่น พัฒนาวัดชัยประสิทธิ์ให้เป็นจัตุรัสเมืองถนนบรรณาการ อาคารส่วนราชการ
ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เมือง เป็นต้น 
     (3)  จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะของสถานที่จ าหน่ ายสินค้าพ้ืนเมือง สินค้าทาง
วัฒนธรรมและสินค้าอ่ืนๆ ที่โดดเด่นของจังหวัด ในรูปแบบที่เป็นถนนคนเดินของจังหวัดชัยภูมิที่มีอัตลักษณ์เฉพาะ 
     (4)  จัดให้มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล มีอาสาสมัครท่องเที่ยวที่ให้บริการ
ข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ 
   มาตรการที่ 4.4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเคารพและศรัทธาต่อ
เจ้าพ่อพระยาแล  มีแนวทางดังนี้ 
     (1)  เสริมสร้างการเชื่อมโยงและสร้างสื่อแสดงถึงเรื่องราวในเอกลักษณ์อันโดดเด่น ของ
จังหวัดชัยภูมิในแต่ละพ้ืนที่ และเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์และปรากฏแก่สายตาของประชาชนในประเทศและ
ประชาคมโลก 
     (2)  ส่งเสริมการน าวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ดีงามของ
ท้องถิ่นมาพัฒนาและเสริมสร้างความโดดเด่นในเชิงประจักษ์ เพ่ือน าไปสู่การท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม และการ
ท่องเที่ยวในเชิงจิตใจ โดยจัดท าเส้นทางประวัติศาสตร์เจ้าพ่อพระยาแล เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสกับ
สถานที่จริงตามประวัติศาสตร์ของเจ้าพ่อพระยาแล 
     (3)  ส่งเสริมให้มีหมู่บ้านวิถีชีวิต “ชัยภูมิโบราณ” ที่คงเอกลักษณ์และบรรยากาศของชาว
ชัยภูมิ ในอดีตที่นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมและสัมผัสได้ 
     (4)  ส่งเสริมความโดดเด่นในเรื่องราวตามรอยวิถีเส้นทางเจ้าพ่อพระยาแล เน้นการน าเสนอใน
เชิงประจักษ์และสามารถสัมผัสได้ในเชิงจิตใจ 
    มาตรการที่ 4.5 พัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้เป็นแหล่งปลูกไม้ดอก ไม้ประดับส าคัญของประเทศ 
มีแนวทางดังนี้ 
     (1)  ศึกษาศักยภาพด้านการผลิตไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดชัยภูมิที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
ประเทศ และภูมิอากาศในแต่ละพ้ืนที่ 
     (2)  ส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเป็นอาชีพเสริมของจังหวัดชัยภูมิสู่ตลาดไม้ดอกไม้
ประดับระดับประเทศ 
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     (3) ส่งเสริมการสร้างตลาดกลางไม้ดอกไม้ประดับ เพ่ือสนับสนุนการน ามาเสริมสร้างภูมิทัศน์
ที่สวยงามให้กับจังหวัดและแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดชัยภูมิ รวมถึงเพ่ือส่งออกจ าหน่ายทั่วประเทศ 
     (4) ส่งเสริมการตลาดจังหวัดชัยภูมิให้เป็น “เมืองมนต์เสน่ห์ดอกไม้” ของประเทศ 
   มาตรการที่ 4.6 ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากร  ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐและภาคเอกชน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางดังนี้ 
     (1)  วิเคราะห์และปรับปรุงโครงสร้างอัตราก าลังเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจความรับผิดชอบ เพื่อให้เป็นกลไกส าคัญในการ
ผลักดันยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
     (2)  จัดระบบการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการบริหารจัดการและการบริการการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ ทั้งบุคลากรของ
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และประชาชนในพ้ืนที่ท่องเที่ยว อย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง 
     (3) ส่งเสริมความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว ทั้ง
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และประชาชนในพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็ง และ
มีขีดความสามารถสูงขึ้น 
     (4) ส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ ประชาชนในพ้ืนที่ท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว 
     (5)  จัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของ
จังหวัดเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
  1. ชุมชนพ่ึงพาตนเองด้านพลังงานทดแทนของชุมชนได้มากขึ้น 
  2. ท้องถิ่นมีรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายพลังงานทดแทน 
  3. ชุมชนให้ความตระหนักและร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีคุณค่า 
  มาตรการ และแนวทาง 
  มาตรการที่ 5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนสร้างพลังงานเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 
   5.1.1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือกใน
ท้องถิ่นและชุมชน 
   5.1.2. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าชุมชน “โรงไฟฟ้าชีวมวล” มาใช้ในชุมชนที่
มีความพร้อม เพ่ือการพ่ึงพาตนเองด้านพลังงาน และการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านพลังงานในเชิงพาณิชย์ 
   5.1.3. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ ไปใช้ประโยชน์ในด้าน
การเกษตร เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้าในการสนับสนุนการท างานของระบบการให้น้ าพืชแบบน้ าหยด เป็นต้น 
   5.1.4. ส่ งเสริมให้มี การเรี ยนการสอนด้านการจัดการพลั งงานและร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ที่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี เพ่ือ
ผลิตบุคลากรด้านพลังงาน มาสนับสนุนการก้าวสู่การเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ 
  มาตรการที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการพืชพลังงานอย่างครบวงจร 
   5.2.1. วางแผนและก าหนดพ้ืนที่ส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานอย่างชัดเจน 
   5.2.2. สร้างระบบเชื่อมโยงการน าผลผลิตจากพืชพลังงานจากภาคการผลิตด้านเกษตรไปสู่
ภาคการผลิตด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
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   5.2.3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชพลังงานทดแทนเพ่ือให้สามารถวางแผนการ
พัฒนาการผลิตพืชพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร 
   5.2.4. ส่งเสริมและให้ความรู้กับชุมชนเกี่ยวกับการน าผลผลิตจากพืชมาใช้เป็นพลังงาน
ทดแทนเพ่ือลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน 
  มาตรการที่ 5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการผลิตพลังงานทดแทน 
   5.3.1  ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แหล่งทุน ภาครัฐและภาคเอกชน 
ในการผลิตพลังงานทดแทน เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล เป็นต้น 
   5.3.2. สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ชุมชนเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ
ผลิตไฟฟ้าของชุมชน เช่น กฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลม และกฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล เป็นต้น 
  มาตรการที่ 5.4 ส่งเสริมการสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
   5.4.1  รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของพลังงานในการ
พัฒนาท้องถิ่น และการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ
การเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
  1. มีมูลค่าการค้าสูงในเขตการพัฒนาพิเศษของจังหวัดชัยภูมิ 
  มาตรการ และแนวทาง 
  มาตรการที่ 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและโลจิ
สติกส์ในภูมิภาค 
   6.1.1  ก าหนดให้อ าเภอจัตุรัสเป็นเขตการพัฒนาพิเศษ 
   6.1.2  ส่งเสริมการพัฒนาสถานีรถไฟจัตุรัสให้เป็นศูนย์รวบรวมและพักสินค้าโลจิสติกส์
จากประเทศไทยและจากประเทศในประชาคมอาเซียน 
   6.1.3  สนับสนุนการสร้างตลาดศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนและกระจายสินค้าระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศในประชาคมอาเซียน 
   6.1.4  เร่งรัดการสรรหาและพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีความสามารถสูงในการเข้า
มาบริหารจัดการ 
   6.1.5  จัดระบบบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ และการค้าในเขตการพัฒนาพิเศษให้มี
ประสิทธิภาพสูง 
  มาตรการที่  6.2 สนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบการขนส่งภายในท้องถิ่น                       
ให้เชื่อมต่อกับส่วนกลาง 
   6.2.1  สนับสนุนการพัฒนาถนนภายในชุมชนให้เชื่อมโยงการคมนาคมส่วนกลางเพ่ือการ
ขนถ่ายสินค้าเกษตรสู่ตลาดกระจายสินค้าส่วนกลาง 

  ยุทธศาสตร์ที่ 7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม                      
และยั่งยืน 
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
  1. มีพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้น 
  2. ปริมาณน้ าเพ่ือการเกษตรเพ่ิมขึ้น 
  3. ปัญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง 
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  มาตรการ และแนวทาง 
  มาตรการที่ 7.1 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีจ านวนเพ่ิมขึ้น 
   7.1.1  ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ที่ชัดเจนเพ่ือสนับสนุนการวางแผนในการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟู 
   7.1.2. ส่งเสริมให้ยุวชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ของชุมชนในรูปแบบของการ
รวมกลุ่มเป็น “ยุวชนรุ่นใหม่รักและหวงแหนป่า” 
   7.1.3  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในชุมชนในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการดูแลทรัพยากร
ป่าไม้  อย่างมีคุณภาพ ด้วยความสมดุลและยั่งยืน 
   7.1.4. ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ อย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด 
   7.1.5. จัดกิจกรรมเพ่ือการรณรงค์สร้างจิตส านึกให้กับชุมชนตระหนักในความส าคัญของ
ป่าไม้ กับผลกระทบจากการท าลายป่าอย่างต่อเนื่อง 
   7.1.6. สนับสนุนการปลูกป่าในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
  มาตรการที่  7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นในการจัดให้มี                     
แหล่งน้ าขนาดใหญ่และแหล่งน้ าชุมชน เพ่ือเพ่ิมปริมาณและรองรับ การใช้น้ าในภาคการเกษตรอย่างเพียงพอ 
   7.2.1. เสริมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิให้เห็นถึงความส าคัญและ
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างแหล่งน้ าขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ 
   7.2.2. สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนเพ่ือสะท้อนความต้องการ 
ที่เป็นเอกภาพของชาวชัยภูมิ ในความจ าเป็นต้องมีการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ของจังหวัด 
   7.2.3. จัดหาและระดมทุนเพ่ือใช้เป็นงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างแหล่งน้ าขนาดใหญ่
และแหล่งน้ าของชุมชนทั้งจากรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนภายในจังหวัด 
   7.2.4. ผลักดันโครงการ “หนึ่งต าบล หนึ่งอ่างเก็บน้ า” เพ่ือให้แต่ละพ้ืนที่มีแหล่งน้ าส ารอง
เพ่ือรองรับในช่วงฤดูที่มีปริมาณน้ ามากและไว้ใช้ในช่วงขาดแคลนน้ า 
   7.2.5. วางแผนพัฒนาพ้ืนที่แหล่งน้ าขนาดใหญ่และเส้นทางเข้าถึงให้สวยงาม มีจุดเด่น 
มีจุดแวะพักผ่อนระหว่างทาง เพ่ือเอ้ือต่อการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนแห่งใหม่ของจังหวัดชัยภูมิ 
  มาตรการที่ 7.3 การน าเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและเพ่ิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
   7.3.1  ส่งเสริมการน านวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาเทคโนโลยี “เตาเผาขยะชุมชน” มาใช้
ในการก าจัดขยะชุมชน และก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในชุมชน 
   7.3.2 เร่งรัดการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาความรู้ของชุมชนในการจัดการมลพิษและ 
ของเสีย 
   7.3.3. เสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการขยะและมลพิษ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
   7.3.4. สร้างความพร้อมเพ่ือรองรับภัยพิบัติจากธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องของภัยแล้งและ
น้ าท่วม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
  1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถสูงในการให้บริการ 
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  3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมสูงในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  มาตรการ และแนวทาง 
  มาตรการที่  8.1 เ พ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบริหารจัดการ                       
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   8.1.1. ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการให้เอ้ือต่อ
ระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
   8.1.2  ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
   8.1.3  ปรับปรุงระบบการให้บริการในลักษณะการลดขั้นตอนการท างาน และการพัฒนา
ให้มีลักษณะการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
   8.1.4. พัฒนากระบวนการติดตามประเมินผล ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นจากภาค
ประชาชน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานขององค์กร 
   8.1.5  น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารและการให้บริการ
  
   8.1.6 พัฒนาดัชนีชี้วัดการให้บริการ (KPI) ในระดับองค์กร ระดับหน่วยงานและระดับ
บุคคล 
   8.1.7.ส่งเสริมให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการบริหาร
ท้องถิ่น 
  มาตรการที่ 8.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือสนับสนุนภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
   8.2.1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อสาธารณะให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
   8.2.2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่เพ่ือการ
เผยแพร่ข่าวสารให้กับประชาชน 
   8.2.3  จัดกิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์กรในรูปแบบต่าง ๆ 
  มาตรการที่ 8.3 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง 
   8.3.1. วิเคราะห์โครงสร้างอัตราก าลังบุคลากรโดยเฉพาะสาขาเฉพาะด้านให้สอดคล้องและ
เอ้ือต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
   8.3.2. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ
มากยิ่งขึ้นโดยพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่และจังหวัดใกล้เคียง 
   8.3.3. พัฒนาบุคลากร ในหน่วยงานให้มีขีดความสามารถ ด้านภาษารองรับการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน 
  มาตรการที่ 8.4 สร้างความตระหนักและจิตส านึกในการให้บริการแก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
   8.4.1  ส่งเสริมการสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานและความภักดีต่อองค์กรให้กับ
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   8.4.2. ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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 1.7 การใช้ผังเมืองรวมในการก าหนดแนวทางพัฒนา 
  กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวง ได้ออกกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๕๘ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม  ๑๓๒  ตอนที่  ๔๖  ก  
วันที่  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้เพ่ือจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินโครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะ
ให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจ โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
  (๑)   ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดชัยภูมิมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม
ที่ดีร่มรื่น  และสวยงาม  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  (๒)   ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ ยว ศูนย์พัฒนา
ผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  และเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
  (๓)   ส่งเสริมการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ของจังหวัดชัยภูมิ
การปลูกพืชเศรษฐกิจ  และอนุรักษ์พ้ืนที่เกษตรกรรมชั้นดีและแหล่งน้ าทางธรรมชาติที่ส าคัญ 
  (๔)   ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  
  (๕)   ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน 
  (๖)   อนุรักษ์สัตว์ป่าและป่าไม้  รวมทั้งส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  โดยได้ก าหนดให้เทศบาลต าบลบ้านเขว้า อยู่ในพ้ืนที่สีชมพู คือเป็นที่ดิน ประเภทชุมชน ซึ่งสามารถ
ด าเนินการได้บางส่วนดังนี้ 
  (1)   การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก 
  (2)  การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือท าให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน
หรือเหือดแห้ 
  (3)  การท าผลิตภัณฑ์จากไข่เพ่ือใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลว
เยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น 
  (4)  การถนอมสัตว์น้ าโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือท าให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน
หรือเหือดแห้ง 
  (5)  การท าอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้า
ไม่ได้  
  (6)  การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือท าให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือ
เหือดแห้ง 
  (7) การผลิตอาหารส าเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช  
  (8)  การปอกหัวพืชหรือท าหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง  
  (9) การท าขนมปังหรือขนมเค้ก  
  (10)  การท าขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง  
  (11)  การท าผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น 
  (12)  การท าใบชาแห้งหรือใบชาผง ,การคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการท ากาแฟผง  
  (13)  การท าโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้ , การท าช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต 
  (14)  การท าเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอ่ืน ๆ  
  (15)  การท ามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด   
  (16)  การเชื่อมหรือแช่อ่ิมผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้ด้วย
น้ าตาล  
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  (17)  การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้(Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้(Nuts) ด้วย
น้ าตาล กาแฟ โกโก้หรือช็อกโกเลต , การท าลูกกวาดหรือทอฟฟ่ี ,  การท าไอศกรีม 
  (18)  การบดหรือป่นเครื่องเทศ , การท าพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง 
  (19)  การท าน้ าดื่ม , การท าน้ าแร่ 
  (20)  การทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยืนส าหรับการทอ 
  (21)  การท าผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน,การท าถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือ
กระสอบพลาสติก , การท าผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ , การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ 
  (22)  โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสีหรือแต่งส าเร็จ
ผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย 
  (23)  โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุยซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรมที่ท าด้วย
ยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ ามัน 
  (24)  การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
  (25) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน ถุง
มือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอ่ืน , การท าหมวก  
  (26) โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้ท าจากไม้ ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป หรือ
พลาสติกอัดเข้ารูป 
  (27)  โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา 
  (28)  การแกะสลักไม้ , การท าผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก 
  (29)  โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์(Fiberboard) 
  (30)  การพิมพ์ การท าแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ท าปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ 
  (31)  โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึง
การเตรียมวัสดุเพ่ือการดังกล่าว 
  (32)  การท าผลิตภัณฑ์จากหิน 
  (33)  โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ท าด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว 
  (34)  โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ท า
จากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว 
  (35)  การท าส่วนประกอบส าหรับใช้ในการก่อสร้างสะพาน ประตูน้ า ถังน้ า หรือปล่องไฟ , การท า
ส่วนประกอบส าหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร , การท าส่วนประกอบส าหรับใช้ในการต่อเรือ , การท าส่วนประกอบ
ส าหรับใช้ในการสร้างหรือซ่อมหม้อน้ า , การท าส่วนประกอบส าหรับใช้กับระบบเครื่องปรับอากาศ 
  (36)  การท าภาชนะบรรจุ , การท าตู้หรือห้องนิรภัย , การท าผลิตภัณฑ์จากลวดหรือสายเคเบิล
โดยใช้ลวดที่ได้มาจากแหล่งผลิตอ่ืนซึ่งมิใช่ลวดหรือสายเคเบิลที่หุ้มด้วยฉนวน , การท าขดสปริงเหล็ก สลัก แป้น
เกลียว วงแหวน หมุดย้ าหรือหลอดชนิดพับได้ที่ไม่ท าในโรงรีดหรือดึงขั้นต้น(Primary Rolling or Drawing Mills) , 
การท าเตาไฟหรือเครื่องอุ่นห้องอย่างอ่ืนซึ่งไม่ใช้ไฟฟ้า , การท าเครื่องสุขภัณฑ์เหล็กหรือโลหะเคลือบเครื่อง
ทองเหลืองส าหรับใช้ในการต่อท่อหรือเครื่องประกอบวาล์วหรือท่อ , การท าเครื่องใช้เล็ก ๆ จากโลหะ , การท า
ผลิตภัณฑ์โลหะส าเร็จรูปด้วยวิธีเคลือบหรือลงรัก(Enamelling Japanning or Lacquering) ชุบ หรือขัด , การท า
ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะดังกล่าวด้วย 
  (37)  โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์ 
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  (38)  การท าเครื่องเล่น , การท าเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ , การท าเครื่องเพชรหรือพลอย
หรือเครื่องประดับส าหรับการแสดง , การท าร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ะ
ตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก, การท าป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ 
หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ(Stencils) , การท าแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม 
  (39)  การบรรจุสินค้าทั่วไป , โรงงานห้องเย็น ,โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง , โรงงานซ่อม
เครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าส าหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจ าตัว, การบดหรือป่นเกลือ 
  (40)  โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ท าด้วยเพชร พลอย ทองค า ทองขาว 
เงิน นาก หรืออัญมณี ,  โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ , โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือ
ย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์ , การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี 

 1.8 การวิเคราะห์สภาพสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ของเทศบาลต าบลบ้านเขว้า 
  (1)  ด้านการศึกษา 
    ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเขว้า มีสถานะศึกษาระดับมัธยม 1 แห่ง ระดับประถมศึกษา 2 
แห่ง มี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง และมีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1 แห่ง เฉพาะในเขต
เทศบาลต าบลบ้านเขว้า ประชากร ช่วงอายุ 1-3 ปี ซึ่งอยู่ในช่วงการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน-อนุบาล  จ านวน 
229 คน ช่วงอายุ 4-6 ปี ซึ่งอยู่ในช่วงการศึกษาระดับประถม จ านวน214 คน ช่วง 7-16 ปี ซึ่งอยู่ในซึ่งอยู่ในช่วง
การศึกษาระดับ จ านวน  907 คน 
   จากข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน พบว่า เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 
ร้อยละ 0.19 และคนอายุ 15-60 ปี ไม่สามารถอ่านภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ คิดเป็นร้อยละ 0.12  
   
  (2) ด้านเศรษฐกิจและรายได้  
   ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านเขว้า มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากการเกษตร การจ าหน่ายผ้า
ไหมและผลิตภัณฑ์จากไหม มีค้าขายบ้าง เช่น การบรรทุกรถเข่งไปขายตามหมู่บ้านต่างๆ ต าสินค้ามาขายในตลาด
สดเทศบาล และจ าหน่ายตามโครงการตลาดนัดชุมชนถนนสายไหม ที่มีทุกวันเสาร์ 
   จากการส ารวจจัดเก็บข้อมูลเพ่ือฐาน ปี 2559 ปรากฏว่าคนในครัวเรือนในเขตเทศบาลมี
รายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาท ต่อปี  คนอายุ 15-60 ปี ร้อยละ 0.07 ที่ไม่มีอาชีพและรายได้  และ
คนอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 0.86 ที่ไม่มีรายได้ และครัวเรือนที่ยังไม่มีการออมเงินคิดเป็นร้อยละ 1.56 
  (3)   จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านเขว้า มีการทอผ้าไหมมัดหมี่ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
สืบทอดมาเป็นเวลากว่า 200 ปี ผู้ไหมมัดหมี่จะมีความสวนงาม ประณีต และมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์  ที่ผ่านมา
จะมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น ากลุ่มแม่บ้าน และคณะต่างๆ เข้าศึกษาดูงานกระบวนการทอผ้าไหม
มัดหมี่ จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส าคัญแห่งหนึ่งของชุมชน 
   ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านเขว้า ยังเป็นสังคมที่พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ในแต่ละปี
จะร่วมกันจัดงานประเพณี เพ่ือให้ทุกคนได้พบปะและท ากิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีร่วมกัน ประเพณีที่ส าคัญ
ได้แก่ ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทจ าลอง (บุญเดือน 3 ) ประเพณีบุญมหาชาติ ประเพณีสงกรานต์   
ประเพณีสรงน้ าหลวงปู่โพธิ์ งานประเพณีบุญเดือนหก  แห่เทียนพรรษา ตักบาตรเทโว ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น 
   ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านเขว้า จะมีเคารพนับถือ เจ้าพ่อพระยาแล เจ้าพ่อดอน
แก้ว และเจ้าพ่อขุนด่าน โดยในทุกปีจะมีประเพณีบวงสรวงเป็นประจ าทุกปี 
  (4)  ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
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   เทศบาลต าบลบ้านเขว้า ไม่มีโรงงานใหญ่ จึงไม่มีปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศ อย่างไรก็ตาม
การขยายตัวของชุมชนอย่างรวดเร็ว และการเป็นสังคมกึ่งเมือง ส่งให้ปริมาณขยะและปริมาณน้ าเสียในเขตเทศบาล
เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก จากการส ารวจพบว่าอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ย 0.77 กิโลกรัม/คน/วัน โดยในแต่ละวัน
มีจ านวนขยะ ประมาณ 6.5 ตัน สามารถจัดเก็บได้ 5.5 ตันต่อวัน และจะมีขยะตกค้างประมาณ 1 ตันต่อวัน 
   ในการก าจัดขยะ เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านเขว้า ไม่มีพ้ืนที่ก าจัดขยะ จึงได้น าไปก าจัดที่
ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองชัยภูมิ 
  (5)  ปัญหายาเสพติด 
   เนื่องจากจังหวัดชัยภูมิ มีสภาพเป็นพ้ืนที่ถูกใช้เป็นเส้นทางผ่านของยาเสพติดทั้งจาก
ภาคเหนือและจากชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผ่านไปยังพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ภาคกลาง 
และขณะเดียวกันก็เป็นเส้นทางผ่านของยาเสพติดจากภาคเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล สู่พ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จึงท าให้ในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลบ้านเขว้า มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดบ้างในบาง
พ้ืนที่ การจับกุมส่วนใหญ่จะเป็นผู้เสพ และผู้ค้ารายย่อย อย่างไรก็ตามปรากฎว่ามีการแพร่ระบาดของยาไอซ์ เข้ามา
ในพ้ืนที่ด้วย 

2.  ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบ้านเขว้า 
  วิสัยทัศน์ 
  “มุ่งสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นศูนย์กลางการจ าหน่าย  
การผลิตผ้าไหมเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นเมืองน่าอยู่ด้วยการบริหารจัดการที่ดีและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง” 

 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  เป้าประสงค์ 
  1.  นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่เทศบาลต าบลบ้านเขว้า เพ่ือหาซื้อของฝากเพ่ิมมากขึ้น 
  2.  รายได้จากการจ าหน่ายของฝากเพ่ิมมากขึ้น 
  ตัวชี้วัด 
  1.   ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยว 
  2.  ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้จากการจ าหน่วยสินค้า 
  ค่าเป้าหมาย 
  1.  นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่เทศบาลต าบลบ้านเขว้า เพ่ือหาซื้อของฝากเพ่ิมขึ้นร้อยละ10ต่อปี 
  2.  รายได้จากการจ าหน่ายของฝากเพ่ิมมากร้อยละ 10 
  3.  ของฝากที่ผลิตภัณฑ์จากไหม มีเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ 2 
  กลยุทธ์ 
  1.  พัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเขว้า เป็นศูนย์กลางการจ าหน่าย การผลิต ศูนย์กลางการถ่ายทอด
องค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าไหมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน 
   (1)  ส่งเสริมการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ให้มีคุณภาพ ทันสมัย มีความเป็นอัตลักษณ์ และมีราคา
ที่เป็นมาตรฐาน  
   (2)  จัดการแสดง และสาธิต การการเลี้ยงไหม และการทอผ้าไหมมัดหมี่แบบครบวงจรให้
ผู้สนใจได้ศึกษา ตลอดจนแนะวิธีการดูแลบ ารุงรักษาผ้าไหม 
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   (3)  ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเกี่ยวกับการตลาด การจ าหน่าย การบรรจุภัณฑ์ให้
มีความสวยงามเป็นที่สนใจ 
   (4)  ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลให้มีความสวยงาม สร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 
  2.  การประชาสัมพันธ์ผ้าไหมมัดหมี่ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 
   (1)  จัดงานเทศบาลไหมมัดหมี่ของดีบ้านเขว้า เป็นประจ าทุกปี  
   (2)  ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ใช้ผ้าไหมมัดหมี่เป็นของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
   (3)  จัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานเทศกาลท่องเที่ยวดอก
กระเจียวบาน และงานดอกไม้บานชูช่อ ที่มอหินขาว&งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ให้มาแวะซื้อของฝากเทศบาล
ต าบลบ้านเขว้า 
 
 
  3.  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ประชาชน 
   (1)  ส่งเสริมและพัฒนาของฝากที่ผลิตจากไหมให้มีความสวยงาม ทันสมัย  มีความ
หลากหลายยิ่งขึ้น 
   (2)  ส่งเสริมให้น าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาให้ในการบริการกิจการ  
   (3)  ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผ้าไหม มีเว็ปไชต์เป็นของตนเองเพ่ือประชาสัมพันธ์ และ
สามารถจ าหน่วยสินค้าทางเว็ปไซต์ได้ 
   (4)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เสริมจากการจ าหน่ายสินค้า 
  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  1.  ผ้าไหมมัดหมี่ของบ้านเขว้า มีความเป็นเอกลักษณ์ สวยงาม ทันสมัย ได้มาตรฐาน 
  2.   สภาพภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลมีความสวยงาม นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
  3.  ของฝากที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์ไหม มีความสวยงาม หลากหลาย  
  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ.256๑-256๕) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 
  2. แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ. 2561-2565) (ฉบับทบทวน) 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม 
  เป้าประสงค์ 
  1.  ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพดี 
  2.  เด็กในเขตเทศบาลที่ศึกษาในระดับประถม และระดับก่อนวัยเรียน ได้รับอาหารเสริมและ
อาหารกลางวัน 
  3.  เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการสงเคราะห์ 
  4.  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้รับการสืบสาน 
  5. ชุมชนมีเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมรับประโยชน์ในชุมชนร่วมกัน 
  ตัวชี้วัด 
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  1.  ร้อยละของโรคติดต่อลดน้อยลง 
  2.  ร้อยละของเด็กในเขตเทศบาลที่ศึกษาในขั้นพื้นฐาน และระดับก่อนวัยเรียน ได้รับอาหาร
เสริมและอาหารกลางวัน 
  3.  ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วม ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4.  หมู่บ้าน/ชุมชน มีแผนชุมชน ที่ผ่านกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน 
  5.  ร้อยละ ของเด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการสงเคราะห์ 
  ค่าเป้าหมาย 

1.  โรคติดต่อลดลงร้อยละ 80 
  2.   เด็กระดับประถมศึกษาและระดับก่อนเกณฑ์ได้รับไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ได้รับอาหารเสริม
และอาหารกลางวัน 
  3.  คนชรา  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสทุกคนได้รับการสงเคราะห์ 
  4.  ประชาคมหมู่บ้าน ร่วมประชุมประชาคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
  กลยุทธ์ 
  1. สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าอาหารเสริมนมและอาหารกลางวัน 
   (1) อุดหนุนงบประมาณเป็นค่าอาหารเสริมนม และอาหารกลางวัน ส าหรับโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาในเขตเทศบาลต าบลบ้านเขว้า ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด 
   (2)  ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการพัฒนาทุกคน 
  2.  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตเทศบาล 
   (1)  รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ เช่น ไข้เลือดออก พิษสุนัขบ้า  
   (2)   ปรับปรุงสวนสาธารณะของเทศบาล ให้มีความสวยงาม ร่มรื่น มีเครื่องออกก าลังกาย 
เพ่ือเป็นที่พักผ่อน และออกก าลังกาย 
   (3)  ดูแลตลาดสดของเทศบาล ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปราศจากสารปนเปื้อน 
   (4)  เพ่ิมประสิทธิภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (จปฐ.) 
  3.  การอนุรักษณ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   (1)  จัดงานประเพณีท่ีส าคัญเป็นประจ าทุกปี 
   (2)  ส่งเสริมให้เยาวชน ได้เรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา  
  4.  การสงเคราะห์เด็ก สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
   (1)  สนับสนุนโครงการสวัสดิการเด็กแรกเกิดของรัฐบาล 
   (2)  มอบเบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
   (3)  ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรม 
  5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนในชุมชน 
   (1)  สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน และน ามาเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ตลอดจนจัดให้มีการทบทวนเป็นประจ าทุกปี 
   (2)  ท าการทบทวนแก้ไข เพ่ิมเติม แผนพัฒนาของเทศบาลทุกปี โดยผ่านกระบวนการ
ประชาคมท้องถิ่นเพ่ือสร้างประบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
   ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปราศจากโรคติดต่อ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง ร่วมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็ก ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง 
  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
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  1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ.2561-2565) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็ง 
  2.  แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ. 2561-2565) (ฉบับทบทวน) 
   ประเด็นการพัฒนาที่  2   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
  เป้าประสงค์ 
  1.  ประชาชนในเขตเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย และไปใช้สิทธิในการ
เลือกตั้งในทุกระดับโดยปราศจากการซื้อสิทธิขายเสียง 
  2. ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
  3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะของเทศบาล 
  4.  เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ทั่วถึง และเป็นธรรม 
  5. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
  6.  ประชาชนมีความรู้ เกิดความตระหนัก และร่วมกันป้องกันและบรรเทาสาธารภัยในชุมชน 
  ตัวชี้วัด 
  1  ร้อยละของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 
  2.  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการบริการสาธารณะของเทศบาล 
  3.  ร้อยละของผู้ประกอบการที่ค้างช าระภาษีลดน้อยลง 
  4. ร้อยละของการเกิดอุบัติเหตุในเขตเทศบาลลดลง 
  5.  ระยะเวลาในการออกระงับอัคคีภัย 
  6.  ร้อยละของประชาชนในชุมชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ค่าเป้าหมาย 
  1.   จ านวนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกระดับไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
  2.  ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
  3. เมื่อถึงรอบสิ้นปีภาษี มีภาษีค้างช าระไม่เกินร้อยละ 5 
  4.  สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงร้อยละ 50 
  6.  เทศบาลมีวัสดุอุปกรณ์ในการระงันอัคคีภัย และมีความพร้อมสามารถออกระงบอัคคีภัย
ภายใน 5 นาทีหลังจากได้รับแจ้ง 
  7.  ประชาชนในชุมชน ร้อยละ 60 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  กลยุทธ์ 

1.  การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุข 
   (1)  จัดอบรม/ให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองในประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์
ประมุข 
   (2)  จัดอบรม/รณรงค์ต่อต้านการซื้อขายเสียงในการเลือกตั้งทุกระดับ 
  2.  พัฒนาการบริหารราชการ บุคลากร และรายได้ของเทศบาล 
   (1)  เสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากรของเทศบาล เกี่ยวกับงานในหน้าที่ คุณธรรม จริยธรรม  
   (2)  ปรับปรุงส านักงาน ขั้นตอนการให้บริการ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
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   (3)  ท าการทบทวน แก้ไขเพ่ิมเติมแผนพัฒนาเทศบาล เป็นประจ าทุกปี  โดยผ่าน
กระบวนการประชาคมท้องถิ่น เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   (4)  อ านวยความสะดวกและจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนได้ช าระภาษีเป็นประจ าทุกปี 
   (5)  จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน พร้อมทั้งปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
  3.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   (1)  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความพร้อม
สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ 
   (2)  เสริมสร้างความรู้ และความตระหนักเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
ชุมชน  
  4.  ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   (1)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้าน ชุมชน มีแผนชุมชน เพ่ือใช้ในการพัฒนาชุมชนและ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
   (2)  แผนชุมชนของหมู่บ้าน สอดคลองกับแผนพัฒนาอ าเภอ เทศบาล และผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมรับประโยชน์ ตามกระบวนการประชาคม
ท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน 
  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
   บุคลากรของเทศบาลมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม  กระบวนการให้บริการ มีความถูกต้อง 
สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส การเก็บรายได้ได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรม 
  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ.2561-2565) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 
  2.  แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ. 2561-2565) (ฉบับทบทวน) 
   ประเด็นการพัฒนาที่  3   การสร้างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  เป้าประสงค์ 
  1. ปริมาณขยะลดน้อยลง 
  2.  น้ าเสียที่ปล่อยลงสู่ล าห้วยธรรมชาติเป็นไปตามมาตรฐาน 
  3.  พ้ืนที่ปลูกต้นไม้เพ่ิมขึ้น 
  ตัวชี้วัด 
  1.  ร้อยละของปริมาณขยะลดลง 
  2.  ความเป็นกรดและด่าง (pH),ค่าออกซิเจนละลาย (DO),ค่าความน าไฟฟ้า (EC),ความเค็ม ,
ปริมาณของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) เป็นไปตามมาตรฐาน 
  3.  ร้อยละของพ้ืนที่ปลูกต้นไม้เพ่ิมขึ้น 
  ค่าเป้าหมาย 
  1.  ปริมาณขยะลดลงร้อยละ 40 
  2. ความเป็นกรดและด่าง (pH)= 5-9 , ค่าออกซิเจนละลาย (DO) =≥ 4  ค่าความน าไฟฟ้า 
(EC) = ≤ 2,0002, ความเค็ม = 0 , ปริมาณของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) ≤ 1,3002 
  3.  พ้ืนที่ปลูกต้นไม้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 
  กลยุทธ์ 
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  1. ส่งเสริมประชาชนลดปริมาณขยะ 
   (1)  ส่งเสริมให้ประชาชนลดปริมาณขยะ คือ ลดการใช้ น ามาใช้ซ้ าน ามาใช้ใหม่ 
   (2)  ส่งเสริมให้ประชาชน คัดแยกขยะ  
   (3)  ส่งเสริมการท าปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร และเศษผัก 
  2.  ควบคุมดูแลคุณภาพน้ าเสีย 
   (1)  ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนมีการบ าบัดน้ าเสีย 
   (2)  ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียที่ได้มาตรฐาน 
   (3)  ก่อสร้างรางระบายน้ าเพ่ือรวมรวมน้ าเสียของเทศบาลลงสู่บ่อบ าบัดน้ าเสีย 
  3. การเพ่ิมพ้ืนที่การปลูกต้นไม้ 
   (1)  ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ตามที่สาธารณะและสองข้างทาง เนื่องในวันส าคัญต่างๆ 
  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
    เทศบาลต าบลบ้านเขว้า เป็นเมืองน่าอยู่ มีความสะอาด ปราศจากมลพิษ 
  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ.2561-2565) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่าง
ยั่งยืน 
  2.  แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ. 2561-2565) (ฉบับทบทวน) 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5   บ้านเมืองน่าอยู่อยา่งยั่งยืน  
  เป้าประสงค์ 
  1.  โครงสร้างพ้ืนฐานในเขตเทศบาลได้มาตรฐาน 
  2.  ถนนและสวนสาธารณะในเขตเทศบาล มีความสวยงาม 
  3.  ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา 
   
  ตัวชี้วัด 
  1.  ร้อยละถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ิมขึ้น 
  2.  ร้อยละของถนนคอนกรีตที่ช ารุดได้รับการซ่อมแซม 
  3.  ร้อยละของถนนและสวนสาธารณะได้รับการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ 
  4.  ร้อยละของอุบัติเหตุลดน้อยลง 
  ค่าเป้าหมาย 
  1.  ถนนคอนกรีตเพ่ิมขึ้นร้อนละ 20 
  2.  ถนนคอนกรีตที่ช ารุดได้รับการซ่อมแซมทุกสาย 
  3.  ถนนและสวนสาธารณะ ทุกแห่งได้รับการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์เป็นประจ า 
  4.  สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงร้อยละ 10 
  กลยุทธ์ 
  1.  ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตเทศบาลได้มาตรฐาน 
   (1)  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตเทศบาล 
   (2)  ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ช ารุดให้ได้มาตรฐาน 
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  2.  ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ถนนและสวนสาธารณะในเขตเทศบาลให้มีความสวยงาม 
   (1) จ้างแรงงานประชาชนในพ้ืนที่ ดูและ ท าความสะอาดถนนและสวนสาธารณะ 
   (2) รณรงค์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดหน้าบ้านของตนเอง 
  3. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
   (1)  รถรงค์ให้ประชาชนมีวินัยในการใช้รถใช้ถนน 
   (2)  ติดตั้งเครื่องหมายจราจรตามทางร่วม ทางแยก 
   (3)  ให้การสนับสนุน โครงการลดอุบัติเหตุช่วยเทศกาล 
  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
   เทศบาลต าบลบ้านเขว้า มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดีได้มาตรฐาน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ไม่มีอุบัติเหตุ 
  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ.2561-2565) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 
  2.  แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ. 2561-2565) (ฉบับทบทวน) 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่  6  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  เป้าประสงค์ 
  1.  ส่วนราชการของเทศบาล มีการควบคุมภายใน 
  2.  บุคลากรของเทศบาลมีคุณธรรมจริยธรรมและมีวินัย 
  3. ประชาชนมีช่องทางร้องทุกข์ ร้องเรียน มากขึ้น 
  ตัวชี้วัด 
  1.  ร้อยละของกอง/ส านัก มีการระบบควบคุมภายใน 
  2.  ร้อยละของบุคลากรของเทศบาลได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
  3.  จ านวนช่องทางที่ประชาชนสามารถร้องเรียนได้ 
   
  ค่าเป้าหมาย 
  1.  ทุกกอง/ส านัก มีระบบความคุมภายใน 
  2.  บุคลากรของเทศบาลทุกคนได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
  3.  ประชาชนสามารถร้องเรียนได้น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
  กลยุทธ์ 
  1.   เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
   (1)  การจัดระบบการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริต 
   (2)  ตรวจสอบ ควบคุม ก ากับ ดูแล การปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
   (3)  คัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ดีเด่น 
  2.  รณรงคร์วมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
   (1)  จัดช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และรับเรื่องร้องเรียนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
   (2)  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาล 
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   (3)  จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  
  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  การบริหารงานของเทศบาลต าบลบ้านเขว้า มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ.2561-2565) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 8การบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 
  2.  แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ. 2561-2565) (ฉบับทบทวน) 
   ประเด็นการพัฒนาที่  3   การสร้างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
 
 
 
 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  เป้าประสงค์  
  1.  ปัญหายาเสพติดลดน้อยลง 
  2.  ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบ าบัด 
  3.  ประชาชนในเขตเทศบาล ได้ออกก าลังกายไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด 
  ตัวชี้วัด 
  1.   ร้อยละการจับกุมยาเสพติดในเขตเทศบาลลดลง 
  2.  ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดได้รับการบ าบัด 
  3.  จ านวนโครงการที่ส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกาย 
  ค่าเป้าหมาย 
  1.   สถิติการจับกุมยาเสพติดในเขตเทศบาลลดลงร้อยละ 5 
  2.  ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบ าบัดทุกคน 
  3.  มีโครงการส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกายไม่น้อยกว่า 3 โครงการ 
  กลยุทธ์ 
  1.  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   (1) รณรงค์ให้ภาคประชารัฐให้เข้ามาร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   (2)  ส่งเสริมให้ผู้ติดยาเสพติดกรณีสมัครใจเข้ารับการบ าบัด 
   (3)  จัดการแข่งขันกีฬา เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกายไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด 
  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  ประชาชน และเยาวชน ใช้เวลาว่างในการออกก าลังกายไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และผู้ติดยาเสพติด
ได้รับการบ าบัดด้วยความสมัครใจ 
  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ.2561-2565) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็ง 
  2.  แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ. 2561-2565) (ฉบับทบทวน) 
   ประเด็นการพัฒนาที่  3   การสร้างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
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3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเขว้า 
  จุดแข็ง (Strength) 
  (1) เทศบาลต าบลบ้านเขว้า เป็นแหล่งทอผ้าไหมมัดหมี่ที่สวยงาม ประณีต มีลวดลายเป็น
เอกลักษณ์ที่สืบทอดจากบรรพชนเกิด 200 ปี จนมีการพูดติดปากกันว่า "ไหมดี ต้องไหมมัดหม่ีบ้านเขว้า"ที่ผ่าน
มาจะได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผ้าไหมที่พระต าหนักภูพานราชนิเวศน์จังหวัดสกลนคร อย่างต่อเนื่อง ได้รับ
เลือกเป็นสินค้า "หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์" หรือ OTOP พร้อมทั้งเทศบาลฯ ได้รับรางวัลหมู่บ้าน OTOP Village  
champion  :  OVC  ระดับประเทศ  นอกจากนั้นแล้ว อ าเภอบ้านเขว้า ยังได้รับเกียรติสูงสุดให้เป็นผู้ทอผ้าไหม "ไม้
แรกของประเทศ" ตามโครงการ "ถักร้อยดวงใจ มหกรรมผ้าไหม เทิดไท้องค์ราชินี" 
  (2)  กลุ่มผู้ทอผ้าไหมมัดหมี่ของบ้านเขว้า มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบลวดลาย ที่ผ่านมามี
การออกแบบลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเขว้า 21 ลาย และสามารถออกแบบลวดลายที่ทันสมัยอีกมากมาย 
  (3)  เทศบาลต าบลบ้านเขว้า มีศูนย์ส่งเสริมผ้าไหมจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นสถานที่ส าหรับจัดแสดง
ขั้นตอนวิธีการการผลิตและการทอผ้าไหมมัดหมี่ จัดแสดงผ้าไหมมัดหมี่ลายที่เป็นเอกลักษณ์ที่ออกแบบเองทั้ง 21 
ลาย และที่ผ่านมาจะมีผู้เข้ามาศึกษา เยี่ยมชมเป็นจ านวนมาก 
  (4)  เทศบาลต าบลบ้านเขว้า อยู่ห่างจากอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ทุ่งดอกกระเจียว ประมาณ 
80 กิโลเมตร ห่างจากมอหินขาว ประมาณ 70 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิซึ่งทีที่ท่องเที่ยส าคัญเช่น ศาลเจ้า
พ่อพระยาแล ปรางค์กู่ ในเสมา ประมาณ 13 กิโลเมตร ดังนั้นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดชัยภูมิจะแวะมาจับจ่าย
ซื้อหาผ้าไหมมัดหมี่เป็นของฝากเป็นประจ า 
  (5)  ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเขว้า จะมีร้านค้าจ าหน่ายผ้าไหมจ านวนมากที่ตั้งอยู่บริเวณสองข้าง
ทางถนนสายบูรพาชัย หรือที่เรียกว่า “ถนนสายไหม” รองรับนักท่องเที่ยวที่มาหาซื้อผ้าไหมมัดหมี่    
  (6)  การจ าหน่ายผ้าไหมมัดหมี่ นอกจากจะจ าหน่ายตามร้านค้าที่เรียงรายอยู่ในเขตเทศบาลแล้ว 
ยังมีการน าไปจ าหน่ายในงานแสดงสินค้าที่จัดแสดงในต่างๆ เช่น IMPACT เมืองทองธานี เป็นต้น 
  (7)  เทศบาลต าบลบ้านเขว้า มีตลาดสดเช้า และตลาดสดเย็น จ าหน่ายสินค้าการเกษตร อาหาร
ส าหรับบริโภค สะอาด ราคาย่อมเยาว์ โดยจะมีผู้มาจับจ่ายซื้อหาเป็นจ านวนมากทั้งในพื้นที่ และบริเวณโดยรอบ
เทศบาล รวมถึงผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองชัยภูมิด้วย 
  (8)  เทศบาลต าบลบ้านเขว้า นอกจากจะมีการทอผ้าไหมมัดหมี่แล้ว ยังมีประกอบอาชีพ “รถ
เข่ง” ซึ่งสืบทอดมาเป็นเวลานานและถือเป็นอัตลักษณ์ของบ้านเขว้า โดยผู้ขายจะซื้อสินค้าประเภทอาหาร ผัก ผลไม้ 
ใส่ “เข่ง”บรรทุกรถมอเตอร์ไซค์ไปจ าหน่ายตามหมู่บ้านต่างๆ 
   นอกจากนั้น ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเขว้า ยังมีการรวมกลุ่มเป็นจ านวนมาก เช่น กลุ่ม
พ่อค้าหมู่น้อย กลุ่มจักสานเป็นต้น  
  (9)  เทศบาลต าบลบ้านเขว้า มีกลุ่มอาสาสมัคร กลุ่มพลังมวลชนที่เข้มแข้ง เช่น กลุ่ม อาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น 
  (10)  ถนนสายหลักภายในเขตเทศบาลกว้างขวางสะดวกสบายเหมาะสมกับการจัดการจราจรและมี
สวนสาธารณะสระหลวง และสวนสาธารณะหนองบัว เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกก าลังกาย 
  (11)  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านเขว้า มีความเคารพนับถือเจ้าพ่อพระยาแล เจ้าพ่อขุนด่าน 
เจ้าพ่อดอนแก้วโดยเฉพาะเจ้าพ่อพระยาแล มีการสร้างอนุสาวรีย์ประจ าอ าเภอบ้านเขว้า และจะมีพิธีเฉลิมฉลองทุก
ปี และเมื่อถึงวันฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแล ซึ่งทางจังหวัดชัยภูมิจัด ก็จะพร้อมใจกันแต่งกายด้วยผ้าไหม
มัดหมี่ที่สวยงาม เข้าร่วมขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ชม ต่อจากนั้นก็จะไปสักการะเจ้าพ่อยาแล ที่
ศาลเจ้าพ่อพระยาแลหนองปลาเฒ่า และมาสักการะศาลเจ้าพ่อดอนแก้ว ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน เป็นประจ าทุกปี  
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  (12)  ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเขว้า จะมีการจัดงานพระเพณีหลากหลายที่ให้ประชาชนร่วมเพ่ือ
เสริมสร้างความสามัคคีและสืบสานเป็นประจ าทุกปี ได้แก่ งานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลประจ าอ าเภอบ้านเข
ว้า-งานไหมมัดหมี่ของดีบ้านเขว้า ประเพณีบุญลอมข้าวใหญ่ ประเพณีเทศมหาชาติที่วัดศาลาลอย งานบุญเดือนหก
(บุญบั้งไฟ) วัดมัชฉิมาวาส งานบุญเดือนสามวัดปทุมาวาส และงานประเพณีสงกรานต์ ลอยกระทง เป็นต้น 
  (13)  เทศบาลต าบลบ้านเขว้า มีศูนย์ ICT ส าหรับบริการประชาชนทุกอาชีพ และทุกเพศวัย  
ได้ใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นคว้าข้อมูลเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ตามอัธยาศัย สามารถใช้เป็นแหล่งสนับสนุนอาชีพ สร้าง
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้า สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน  
  จุดอ่อน (Weakness) 
  (1)  จ านวนนักท่องเที่ยวที่มาจับจ่ายซื้อหา ผ้าไหมมัดหมี่ลดน้อยลง 
  (2)  ราคาผ้าไหมมัดหมี่ยังไม่มีราคามาตรฐานกลางเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และยังมี
แนวคิดว่าผ้าไหม มีการดูแลรักษายาก  
  (2)  ขาดการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ เช่น ไม่มีกิจกรรม หรือการประชาสัมพันธ์ 
ให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานงานดอกไม้บานชูช่อ ที่มอหินขาว&งานส่งท้ายปี
เก่า ต้อนรับปีใหมม่าซื้อของผ้าไหมหรือผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเป็นของฝาก 
  (3)  สินค้าของฝากที่ผลิตจากไหม ยังขาดความหลากหลาย  
  (4)  ถนนภายในเขตเทศบาลช ารุด บางสายเป็นถนนลูกรังและยังขาดป้ายสัญญาจราจรเป็น
จ านวนมาก และมีสภาพภูมิทัศน์โดยรอบไม่สวยงาม  
  (5)  ผู้ประกอบการค้าผ้าไหม ยังขาดการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี การตลาด การบริหาร
กิจการที่ดี  
  (6)  มีความเสียงต่อการเกิดโรคติดต่อ เช่น ไข้หวัดใหญ่,ไข้เลือดออก,โรคพิษสุนัขบ้า,โรคเลปโตส
ไปโรซิส (โรคฉี่หนู)อาหารเป็นพิษโรคมือเท้าปากในเด็ก โรคติดเชื้อไวรัสซิกาโรคอุจจาระร่วงเป็นต้น 
  (7)  ความเป็นสังคมกึ่งเมือง ท าให้มีปริมาณขยะและน้ าเสียจากบ้านเรือนจ านวนมาก และ
เทศบาลไม่มีที่ท้ิงขยะต้องน าไปทิ้งที่เทศบาลเมืองชัยภูมิ   
  (8)  ด้านทิศเหนือของเทศบาล เป็นเทือกเขาภูแลนคา และด้านทิศใต้ของเทศบาล จะมีล าเหมือที่
เชื่อมต่อกับแม่น้ าชี ท าให้เมื่อมีฝนตกน้ าจากเทือกเข้าภูแลนคาจะไหลหลากเข้าท่วมเพ่ือที่เทศบาล หรือหากปริมาณ
น้ าชีมีจ านวนมากก็จะท่วมพ้ืนที่ทางทิศใต้ของเทศบาล 
  (9)  บางพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลบ้านเขว้า ยังมีการระบาดของยาเสพติด (ยาบ้า) และมีแนวโน้มที่
ยาเสพติดชนิดใหม่ที่ไม่เคยพบในพ้ืนที่ เช่น ยาไอซ์ เข้ามาจ าหน่ายในพ้ืนที่ 
  (10)  การจ าหน่ายสินค้าบริเวณตลาดสดเช้าและเย็น มีการจัดวางสินค้าไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 
รุกล้ าบนไหล่ทาง การจอดรถไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 
  (11)  สังคมในเขตเทศบาลต าบลบ้านเขว้า อยู่ในระดับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
  โอกาส (Opportunity) 
  (1)  จังหวัดชัยภูมิ มียุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยมีเป้าประสงค์ให้
จ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 
  (2)  การจัดการขยะเป็นปัญหาที่รัฐบาลเห็นความส าคัญและยกเป็นวาระแห่งชาติ และได้มี
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2557 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 189 ง ลงวันที่ 25 กันยายน 2557 และมีหนังสือสั่งการรวมถึงแผนการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 
26 สิงหาคม 2557 โดยมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานที่ชัดเจน 
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  (3)  รัฐบาลให้ความส าคัญในการช่วยเหลือผุ้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส โดยการมอบเบี้ยยังชีพ และ
ส่งเสริมอาชีพ 
  (5)  ทุกภาคส่วนให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชน เช่น การส่งเสริม
อาชีพ การป้องกันโรคติดต่อ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น 
  (6)  ภาครัฐนโยบายเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน 
รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน โดยให้แรงงานทั้ง
ระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน ทั้งจะเชื่อมโยงข้อมูลและ
การด าเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของพ้ืนที่และของประเทศโดยรวม 
นอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น 
 (7)  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเทียว ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 
โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพ้ืนที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่
จะท าได้ และสร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวที่
ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ เช่น น้ าพุร้อนธรรมชาติ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจาก
วิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้น
การให้ความรู้และเพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพราคา
เป็นธรรม ตลอดจนการอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว 
  (8)   กระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ก าลังเป็นที่นิยมในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ พ้ืนที่ป่า ภูเขา
ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด มีความสมบูรณ์พร้อมต่อการรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสภาพภูมิอากาศ
เหมาะสมตลอดทั้งปี 
 อุปสรรค (Threat) 
  (1)  การรวมตัวทางการค้าของโลกท าให้เกิดการกีดกันทางการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเกษตร
จะส่งผลให้เกิดการแข่งขันมากขึ้นจนมีแนวโน้มส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรบางชนิดตกต่ า ท าให้ฐานะทางเศรษฐกิจ
ของเกษตรกรลดต่ าลงเมื่อประสบการแข่งขันที่รุนแรง 
         (2)   สภาพภูมิอากาศของโลกและของประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะน าไปสู่ความแห้งแล้งและน้ า
ท่วมมากขึ้นอันเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อน  การตัดไม้ท าลายป่า  การท าลายธรรมชาติและการพัฒนาบ้านเมืองของ
ประเทศต่าง ๆ  
  (3)   จังหวัดชัยภูมิมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาการแข่งขันในทุกด้านจากจังหวัดนครราชสีมา 
และขอนแก่นในการดึงดูดทุนและทรัพยากรไปจากจังหวัดมากยิ่งขึ้นหากไม่มียุทธศาสตร์ที่จะต่อสู้ผลักดันให้จังหวัด
มีศักยภาพในการลงทุนสูงขึ้นจะท าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
  (4)   ราคาสินค้าเกษตรมีความผันผวนตามราคาตลาดโลก  และมีการแข่งขันกับประเทศอ่ืนทั้ง
ด้านราคาและคุณภาพ  ในขณะที่ต้นทุนการผลิตทางเกษตรของจังหวัดสูงซึ่งจะส่งผลต่อปัญหาด้านการตลาด 
  (5)   ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มประชาคมยุโรปประสบปัญหาหนี้สาธารณะหลาย
ประเทศ  และประเทศสหรัฐอเมริกาก็ประสบปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจ  ในขณะเดียวกันประเทศญี่ปุ่นก็
ประสบปัญหาเศรษฐกิจถดถอยอันเนื่องมากจากผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิ  ซึ่งประเทศเหล่านี้เป็นตลาดส่งออก
สินค้าของไทยท าให้ก าลังซื้อลดลงซึ่งจะส่งผลกระทบถึงจังหวัดชัยภูมิเช่นเดียวกัน   
  (6)   ประเทศในภูมิภาคเอเชียเช่นจีน  เวียดนาม  ฟิลิปปินส์  จะเป็นคู่แข่งทางการค้าสินค้าเกษตร
และอุตสาหกรรมของไทยและของจังหวัด  ท าให้การแข่งขันสูงซึ่งจะเป็นอุปสรรต่อการผลิตของไทยที่จะต้องปรับตัว
ในการลดต้นทุนการผลิต  และเพ่ิมผลผลิตให้สูงขึ้น 
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 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  (1) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
   องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่า ในช่วง ปี 2544-2643 (ค.ศ. 2001-100) 
จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลก 
โดยประเทศ ที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป 
ขณะที่ กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึง
ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่ สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็น
สังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มี การขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น 
นอกจากนี้มีความต้องการ สินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศ
ไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพใน
รูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศที่พัฒนาแล้ว 
  (2)  การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว  
   การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
รูปแบบการผลิตและการค้าที่ มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหว่าง Information Techno logy กับ Operational  Technology  หรือที่เรียกว่า Internet of 
Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น  โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ 
และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่
ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท้าให้
ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
  (3)  ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
   - แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้าน มีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและ
เขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย 
ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่ มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
   - การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 จะน้ ามาซึ่ง
โอกาสที่ ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ 
    1. การลดข้อจ้ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ   
    2. โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรม ที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้น ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับ
การผลิตที่สูงขึ้น ทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ  
    3. โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิ
สติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรม อนาคตในอนุ
ภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป  
   - การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน้าประเด็นด้านมาตรฐานของ
การค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจน
พัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการ
เปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจาก
การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร 
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สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึ ง ยังมี
แนวโน้มที่จะตอกย าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการ
เติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive  Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง
และยั่งยืน 
   - ตลาดเงิน ตลาดทุนและเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ 12  
เนื่องจาก  
   - ผลกระทบจากการ ปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐ อเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ 
และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผน พัฒนาฯ   
   - ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มี
ความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการ
ปฏิรูป ในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
   - ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การ
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อใน
สังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 
  (4)  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   - การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อ
สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลก
เพ่ิมข้ึน ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม  แหล่งน้ าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรค
ระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่นระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง 
และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้าน
อาหาร สุขภาพพลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน  
   - การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัย พิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิด
บ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการ
ผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน 
นอกจากนี้ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดัน
ให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 
   - วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 (Post  2015 Agenda) ประเด็นส าคัญ
ของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 คือ การจัดท าเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ 
(Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา 15 ปี  โดยสหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ 10  
กันยายน 2557 ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal)  จ านวน 17  ข้อ และเป้าหมาย(Target) จ านวน 169 ข้อ ซึ่ง
จะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่าง
ยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 

**************************** 
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ส่วนที่  3  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

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

ล าดับ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

-การพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยว 

1.1 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
1.2 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

กองการศึกษา ฯ 
 
กองการศึกษา ฯ 
กองสวัสดิการ ฯ 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคม 

-การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่
ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยั่งยืน 

2.1 แผนงานการศึกษา 
 
2.2 แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
2.3 แผนงานการพาณิชย์ 
 
2.4 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
2.5 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
2.6 แผนงานงบกลาง 
 
 

กองการศึกษา ฯ 
ส านักปลัด 
กองสวัสดิการ ฯ 
 
กองสาธารณสุขฯ 
กองช่าง 
กองสวัสดิการ ฯ 
กองสาธารณสุขฯ 
กองการศึกษา ฯ 
 
กองสาธารณสุขฯ 
กองสวัสดิการ ฯ 
 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเมืองการบริหาร 

-การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี มี
ประสิทธิภาพ 

3.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
3.2แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 
3.3 แผนงานการศึกษา 
3.4 แผนงานสาธารณสุข 
3.5 แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
3.6แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
3.7 แผนงานการพาณิชย์ 
3.8 แผนงานงบกลาง 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
ส านักปลัด 
 
กองการศึกษา ฯ 
กองสาธารณสุขฯ 
กองสวัสดิการ ฯ 
 
กองช่าง 
กองสาธารณสุข ฯ 
กองสาธารณสุข ฯ 
ส านักปลัด 
 

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบมี
ส่วนร่วม 
 

4.1 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง  
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

5. ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่
อย่างยั่งยืน 

-พัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยว 

5.1 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 

กองช่าง  

6. ยุทธศาสตร์การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

-การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี มี
ประสิทธิภาพ 
 

6.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

ส านักปลัด  

7. ยุทธศาสตร์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

-การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

7.1 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 
7.2 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ส านักปลัด 
 
กองการศึกษา 

 

 



ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่4  การพัฒนาศักยภาพการทอ่งเทีย่ว

ตวัชี้วดั

    2566   
(บาท)

     2567    
(บาท)

    2568  
(บาท)

    2569  
(บาท)

    2570  
(บาท)

(KPI)

1 โครงการจดังานประจ าปี เพื่อเปน็การส่งเสริมประเพณี จดังานฉลองอนสุาวรียเ์จา้พอ่ 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ประชาชน ประชาชนเขา้ร่วมในงาน กอง

เจา้พอ่พญาแล ประชาชนเชดิชแูละระลึกถงึ พญาแลในเดือนกมุภาพนัธ์ เขา้ร่วม และมนีกัทอ่งเที่ยวมา การศึกษา

อ าเภอบา้นเขว้า คุณงามความดีของเจา้พอ่พญาแล ของทกุๆปี ร้อยละ 60 ชมงามเพิ่มมากขึ้น

เจา้เมอืงคนแรกของเมอืงชยัภมูิ

2 โครงการส่งเสริมอาชพีเพื่อ เพื่อใหป้ระชาชนในเขตเทศบาล ประชาชนในเขตเทศบาล        50,000      50,000      50,000 50,000    50,000  ประชาชนมี ประชาชนมอีาชพี กอง

สร้างรายได้ใหแ้กป่ระชาชน ได้มอีาชพี สร้างรายได้ใหก้บั ต าบลบา้นเขว้า  รายได้เพิ่ม สร้างรายได้ใหก้บัตนเอง สวัสดิการฯ
ตนเอง และครอบครัว  ร้อยละ 60 ครอบครัวสงคมอยู่ดีมสุีข

3 โครงการอบรมเผยแพร่แนว เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนได้มี จดัใหม้กีารอบรมใหค้วามรู้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้ร่วมอบรม ประชาชนมคีวามรู้ความ กอง

คิดปรัญญาเศรษฐกจิ ความรู้อยา่งเขา้ใจในแนวคิด เกี่ยวกบัแนวคิดเศรษฐกจิ มคีวามรู้ เขา้ใจเกี่ยวกบัแนวคิด สวัสดิการฯ

พอเพยีง ปรัญญาเศรษฐกจิพอเพยีง พอเพยีงจ านวน 120 คน ร้อยละ 60 ปรัญญาเศรษฐกจิพอเพยีง
สามารถมาปรับ
ใชใ้นการด าเนนิชวีิตได้

4 โครงการส่งเสริมปลูกพชืผัก เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนหนัมา จดัอบรมใหค้วามรู้แก่ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วมอบรม ประชาชนมพีชืผักสวนครัว กอง
สวนครัว ปลูกพชืผักสวนครัวไว้กนิเอง ประชาชนในเขตเทศบาล มีความรู้ ไว้กนิเองลดรายจา่ยของ สวัสดิการฯ

ต าบลบา้นเขว้า ร้อยละ 50 ครอบครัว
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2. บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เทศบาลต าบลบา้นเขว้า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่ 2  (พัฒนาการทอ่งเทีย่วใหม้คุีณภาพไดม้าตรฐาน)

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการทอ่งเทีย่ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

1.2  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน  

วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  แบบ ผ.02



ตวัชี้วดั

    2566   
(บาท)

     2567    
(บาท)

    2568  
(บาท)

    2569  
(บาท)

    2570  
(บาท)

(KPI)

5 โครงการอบรมพฒันาการ เพื่อสนบัสนนุพฒันาเศรษฐกจิ ฝึกอบรมใหก้บักลุ่มสตรีและ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผลิตภณัฑ์ กลุ่มประชาชนมศัีกยภาพ กอง
ผลิตภณัฑ์และการตลาด  ชมุชนสนบัสนนุการผลิตสินค้า กลุ่มแมบ่า้นในพื้นที่ มคุีณภาพ ในการผลิตการจดัแผนการ สวัสดิการฯ

OTOP ต าบลบา้นเขว้า ร้อยละ 50 ตลาดการลงทนุอยา่งมี

ประสิทธิภาพ
6 โครงการส่งเสริมอาชพีทอ เพื่อใหป้ระชาชนได้รู้จกัใช้ ฝึกอบรมใหก้บักลุ่ม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เขา้ร่วมอบรม ประชนมรีายได้เสริมและ กอง

เส่ือกก ทรัพยากรที่มอียู่อยา่งคุ้มค่า ประชาชนหรือกลุ่ม มคีวามรู้ รู้จกัรักษาทรัพยากรที่ สวัสดิการฯ
พร้อมกบัดูแลรักษาใหใ้ชไ้ด้ต่อไป อาชพีต่างๆ ร้อยละ 50 มอียู่ในทอ้งถิ่น

ตวัชี้วดั

    2566   
(บาท)

     2567    
(บาท)

    2568  
(บาท)

    2569  
(บาท)

    2570  
(บาท)

(KPI)

7 โครงการจดังานวัน เพื่อส านกึในพระมหา ประชาชนทกุสาขา ทกุอาชพี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนร่วม ประชาชนทกุสาขา กอง
ปยิะมหาราช กรุณาธิคุณ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบั กจิกรรม ทกุอาชพีได้ส านกึใน การศึกษา

การศึกษา ร้อยละ 80 พระมหากรุณาธิคุณ

8 โครงการจดังานวันคล้าย เพื่อใหป้ระชาชนได้ตระหนกั และ จดังานวันคล้าย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนร่วมเฉลิม กอง

วันพระบรมราชสมภพของ ส านกึในพระมหากรุณาธิคุณ วันพระบรมราชสมภพของ ร่วมงาน ฉลองในงานวันพอ่แหง่ชาติ การศึกษา

พระบาทสมเด็จพระบรมชน สมเด็จพระเจา้อยู่หวั พระบาทสมเด็จพระบรมชน ร้อยละ 60
กาธิเบศร มหาภมูพิลอดุลย กาธิเบศร มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติรวันชาติ และวันพอ่แหง่ชาติ

เดชมหาราช บรมนาถบพติร และวันพอ่แหง่ชาติร่วมกบัประชาชน และส่วนราชการออกบ าเพญ็ประโยชน์

วันชาติ และวันพอ่แหง่ชาติ
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์

     2.   ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 (พัฒนาสงัคมและคุณภาพชวีิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

    2.1 แผนงานการศึกษา

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่2 (การพัฒนาคุณภาพชวีิตและความเปน็อยู่ของประชาชนใหเ้ขม้แขง็และยั่งยนื)

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่ โครงการ
งบประมาณ

ที่
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
โครงการ วัตถุประสงค์

 แบบ ผ.02แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
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9 โครงการจดังานวันเฉลิม เพื่อใหป้ระชาชนได้ตระหนกั จดังานเฉลิมฉลองวันเฉลิม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนและ ประชาชน และ กอง
พระชนมพรรษาสมเด็จพระ และส านกึในพระมหากรุณาธิคุณ พระชนมพรรษาสมเด็จ ส่วนราชการ ส่วนราชการร่วม การศึกษา

บรมราชชนนพีนัปหีลวง สมเด็จพระบรมราชชนนี พระบรมราชชนนพีนัปหีลวง ร่วมงาน เฉลิมฉลองในงานวันแม่
และวันแมแ่หง่ชาติ พนัปหีลวงและวันแมแ่หง่ชาติ และวันแมแ่หง่ชาติ ร้อยละ 60 แหง่ชาติ

ร่วมกบัประชาชน
และส่วนราชการออก 
บ าเพญ็ประโยชน์

10 โครงการจดังานวันเฉลิม เพื่อใหป้ระชาชนได้ตระหนกั และ จดังานเฉลิมฉลอง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนและ ประชาชนร่วมเฉลิม กอง
พระชนมพรรษาพระบาท ส านกึในพระมหากรุณาธิคุณ พระชนมพรรษาพระบาท ส่วนราชการ ฉลองในงานวันเฉลิม การศึกษา
สมเด็จพระปรเมนทรรามา พระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระปรเมนทรรามา ร่วมงาน พระชนมพรรษาพระบาท
ธิบดีศรีสินทรมหาวชริา สมเด็จพระปรเมนทรรามา ธิบดีศรีสินทรมหาวชริา ร้อยละ 60 สมเด็จพระปรเมนทรรามา
ลงกรณ พระวชริเกล้า ธิบดีศรีสินทรมหาวชริา ลงกรณ พระวชริเกล้า ธิบดีศรีสินทรมหาวชริา
เจา้อยู่หวั ลงกรณ พระวชริเกล้า เจา้อยู่หวัร่วมกบัประชาชน ลงกรณ พระวชริเกล้า

เจา้อยู่หวั และส่วนราชการออก เจา้อยู่หวั
บ าเพญ็ประโยชน์

11 โครงการจดังานวันเฉลิม  -เพื่อเปน็การถวายพระเกยีรติ ขา้ราชการทกุหมู่เหล่า  , 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนและ ประชาชนและ กอง

พระชนมพรรษาสมเด็จ สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรม พนกังาน รัฐวิสาหกจิ , ส่วนราชการ ส่วนราชการได้ร่วม การศึกษา

พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิี ราชนิฯี เนื่องในโอกาส ผู้บริหารสถานศึกษา , ร่วมงาน แสดงออกถงึความ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน ร้อยละ 60 จงรักภกัดีและส านกึ

สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรม ทอ้งถิ่น จติอาสาและ ในพระมหากรุณาธิคุณ

ราชนิี ประชาชนเขา้ร่วมพธิี ของสมเด็พระนางเจา้ฯ

 -เพื่อเปน็การแสดงออกถงึ พระบรมราชนิี

ความจงรักภกัดีและส านกึใน
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิี
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12 โครงการแขง่ขนัทกัษะวิชาการ เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการจดัการ เด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในสังกดั 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กเล็กในศูนย์ เด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใน กอง
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก แขง่ขนัทกัษะวิชาการของศูนย์ พฒันาเด็กเล็ก สังกดัได้เขา้ร่วมการแขง่ขนั การศึกษา

พฒันาเด็กเล็กในสังกดั ได้รับประโยชน์ ทกัษะวิชาการ
ร้อยละ  50

13 โครงการเด็กไทยใส่หมวกนริภยั เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนและผู้ปก เด็ก/ครู และผู้ปกครอง 10,000       10,000       10,000        10,000        10,000      ผู้เขา้ร่วมอบรม เด็ก ครูและผู้ปกครองรู้วิธีการ กอง
ครองมคีวามรู้ ความเขา้ใจถงึประ มคีวามรู้ ลดและปอ้งกนัอบุติัเหตุจาก การศึกษา
โยชนข์องการสวมหมวกนริภยั ร้อยละ 50 การไมส่วมใส่หมวกนริภยั

14 โครงการเกษตรนอ้ยเรียนรู้ เพื่อจดัอบรมใหค้วามรู้กบัครู / ครู/ผู้ปกครอง เด็ก ศูนยพ์ฒันา 10,000       10,000       10,000        10,000        10,000      ผู้เขา้ร่วมอบรม ครู/เด็กและผู้ปกครองได้มี กอง
อยู่อยา่งพอเพยีง ผู้ปกครอง/เด็ก เร่ืองเกษตรพอเพยีง เด็กเล็กในสังกดั มคีวามรู้ ส่วนร่วมในการจดักจิกรรม การศึกษา

ปลอดสารพษิ ร้อยละ 50 ในวันส าคัญ

15 โครงการปฐมนเิทศเด็กเล็กและ เพื่อเปน็ค่าใชจ้า่ยปฐมนเิทศเด็กเล็ก คณะผู้บริหาร ครูและผู้ปกครอง       5,000       5,000        5,000        5,000      5,000 คณะผู้บริหาร / ผู้ปกครองเขา้ใจถงึขอ้ตกลง กอง
ผู้ปกครอง และผู้ปกครองได้รับทราบถงึขอ้ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในสังกดั ครู / ผู้ปกครอง ร่วมกนั การศึกษา

ตกลงร่วมกนั อยา่งนอ้ยปลีะ 1 คร้ัง ได้ร่วม
กจิกรรม

ร้อยละ 80
16 โครงการพฒันาศักยภาพคณะ เพื่อพฒันาศักยภาพคณะกรรม จดัประชมุคณะกรรมการอยา่ง       5,000       5,000        5,000        5,000      5,000 ผู้เขา้ร่วมอบรม เทศบาล/ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กอง

กรรมการบริหาร ศพด.และคณะ การบริหาร ศพด. และคณะกรรม นอ้ยปลีะ 2 คร้ัง มคีวามรู้ มกีารจดัประชมุคณะ การศึกษา
กรรมการการศึกษาเทศบาล การศึกษาเทศบาลมส่ีวนร่วมในการ ร้อยละ 80 กรรมการ /ศูนยพ์ฒันา

ประเมนิ ติดตามและพฒันาคุณภาพ เด็กเล็ก
การศึกษา

17 จัดซ้ือกล้องวงจรปิด CCTV พร้อม เพือ่เพิม่มาตรการรักษาความปลอด จดัซ้ือกล้องวงจรปดิ CCTV        40,000        40,000         40,000         40,000       40,000 เด็ก ครู และ เด็กนักเรียน ครู และบุคลากร กอง
ติดต้ัง ภยัใหแ้กเ่ด็กนกัเรียน ครู และ พร้อมอปุกรณ์ติดต้ังใหศู้นย์ บุคลากรทาง ทางการศึกษารวมทั้งทรัพย์ การศึกษา

บคุลากรทางการศึกษารวมทั้ง พฒันาเด็กเล็กในสังกดั การศึกษามี สินของทางราชการมคีวาม
ทรัพยสิ์นของทางราชการ ความปลอดภยั ปลอดภยั

เพิ่มขึ้นร้อยละ

80
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18 จดัซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองปรับ เพื่อจดัหาพร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในสังกดั 46,100 46,100  -  -  - เด็ก ครู ใน ศพด. ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ กอง
อากาศของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อากาศศูนยเ์ด็กเล็กในสังกดั ได้รับประโยชน์ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในสังกดั การศึกษา
ในสังกดั ร้อยเปอร์เซนต์ /ศูนยพ์ฒันา

เด็กเล็ก
19 ปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซม เพื่อจดัสภาพแวดล้อมและบรรยา ปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซม 100,000     100,000    100,000      -  - เด็ก ครู ใน ศพด. มอีาคารเรียนที่เอื้อต่อการ กอง

อาคารเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กาศภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้ อาคารเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ได้รับประโยชน์ จดัประสบการณ์ส าหรับเด็ก การศึกษา
ในสังกดั สะอาด สวยงามเพยีงพอ ในสังกดั ร้อยเปอร์เซนต์ /ศูนยพ์ฒันา

เด็กเล็ก

20 โครงการปรับปรุงและพฒันา - เพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา มหีลักสูตรตรงตามมาตรฐานที่ 100,000     100,000     -  -  - เด็ก ครู ใน ศพด. มหีลักสูตรสถานศึกษาที่ กอง
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย - เพื่อส่งครูเขา้อบรมพฒันาหลักสูตร ก าหนดและสอดคล้องกบัการ ได้รับประโยชน์ สอดคล้องกบับริบทของ การศึกษา

บริบทของทอ้งถิ่น ร้อยเปอร์เซนต์ ทอ้งถิ่น /ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก

21 โครงการปรับปรุงและจดัท า ส่งเสริมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจดัท า มกีารจดัท าแผนครบทกุศูนย์   -   -   -      10,000   - เด็ก ครู ใน ศพด. มกีารจดัท าแผนครบทกุศูนย์ กอง
แผนพฒันาการศึกษา แผนพฒันาการศึกษา พฒันาเด็กเล็ก ได้รับประโยชน์ พฒันาเด็กเล็ก การศึกษา

ร้อยเปอร์เซนต์ /ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก

22 โครงการส่งเสริมการประกนั เพื่อส่งเสริมให้มีการพฒันาคุณภาพ ส่งเสริมการประกนัคุณภาพ   -     20,000      20,000   -   - เด็ก ครู ใน ศพด. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการพฒันา กอง
คุณภาพการจดัการศึกษา และประกนัคุณภาพภายในอยา่ง ใหผ่้านมาตรฐาน ได้รับประโยชน์ และผ่านการประกันคุณภาพ การศึกษา

ต่อเนื่อง ร้อยเปอร์เซนต์ ภายในและภายนอก

23 โครงการจดัซ้ืออปุกรณืกฬีา เพื่อเปน็ค่าใชจ้า่ยในการจดัหา ทกุชมุชนมอีปุกรณ์กฬีาไว้เล่น     30,000     30,000      30,000      30,000    30,000 ประชาชนใน มีอุปกรณ์กีฬาไว้เล่นเพื่อ กอง
ใหช้มุชนในเขตเทศบาล อปุกรณืกฬีาประเภทต่างๆใหก้บั เพื่อสุขภาพที่แขง็แรง เขตเทศบาลได้ สุขภาพที่แขง็แรงและหา่ง การศึกษา

ชมุชนทกุชมุชนในเขตเทศบาล รับประโยชน์ ไกลยาเสพติด
ร้อยละ 50
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24 โครงการจดังานรัฐพธิี เพื่อใหพ้นกังานเจา้หนา้ที่ ประชาชน และพนกังาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน พนกังานเจา้หนา้ที่เขา้ร่วม กอง

เขา้ร่ววมในการจดังานรัฐพธิี เจา้หนา้ที่เขา้ร่วมในการ ร่วมงาน งานรัฐพธิีในวันส าคัญ การศึกษา

ส าคัญต่างๆ จดังานรัฐพธิี ณ ที่ว่าการ ร้อยละ 60 ต่างๆ

อ าเภอบา้นเขว้า เชน่ 

วันฉตัรมงคลและวันส าคัญ

ของพระบรมวงศานวุงศ์

25 โครงการจดังานวันเด็ก เพื่อใหเ้ด็กได้มกีจิกรรมในงาน เด็กในเขตเทศบาลได้มี 100,000     100,000    100,000    100,000    100,000  จ านวนเด็ก เด็กในเขตเทศบาลทกุคน กอง
แหง่ชาติ วันเด็กแหง่ชาติ ส่วนร่วมในการจดักจิกรรม ร่วมกจิกรรม เขา้ร่วมกจิกรรม การศึกษา

ในงานวันเด็กแหง่ชาติ ร้อยละ 80

26 โครงการจดังานวันเทศบาล เพื่อใหผู้้บริหาร สมาชกิสภา จดัท าบญุเล้ียงพระ 10,000       10,000     10,000      10,000      10,000    ประชาชน บคุลากรเทศบาลและ ส านกัปลัด

เทศบาลและบคุลากรเหน็ความ เสริมสร้างบารมใีนการท างาน ร่วมงาน ประชาชนได้ใหค้วาม เทศบาล
ส าคัญส านกึในหนา้ที่และ ร่วมกจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ ร้อยละ 50 ส าคัญร่วมแรงร่วมใจ

บทบาทของทอ้งถิ่นที่มต่ีอ แกท่อ้งถิ่นจดัเวทแีลกเปล่ิยน พฒันาทอ้งถิ่น

ประชาชน เรียนรู้พฒันาการปฏบิติังาน

27 โครงการอดุหนนุด้านการ เพื่อส่งเสริมและสนบัสนนุ อดุหนนุสนบัสนนุการศึกษาให้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กมพีฒันา เด็กได้รับการส่งเสริม กอง
ศึกษาใหก้บัโรงเรียน ในการด าเนนิโครงการส่งเสริม โรงเรียนบา้นเขว้าวิทยายน การเพิ่มขึ้น คุณธรรมจริยธรรมและรู้จกั การศึกษา
บา้นเขว้าวิทยายน คุณธรรมและค่านยิมอนัพงึ ร้อยละ 30 ค่านยิมอนัพงึประสงค์

ประสงค์

28 โครงการสนบัสนนุค่าใชจ้า่ย  เพื่อสนบัสนนุเปน็ 1.  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาล  231,200 231,200 231,200 231,200 231,200 เด็กมี เด็กได้รับการส่งเสริม กอง
การบริหารสถานศึกษา ค่าใชจ้า่ยการบริหาร     2.  ศูนยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์ใน พฒันาการ ตามความจ าเปน็พื้นฐาน การศึกษา
(รายหวั)(เปน็ค่าพฒันา สถานศึกษา วัดมฌัชมิาวาส เพิ่มขึ้น

ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก)  ร้อยละ 20
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ตวัชี้วดั

    2566   
(บาท)

     2567    
(บาท)

    2568  
(บาท)

    2569  
(บาท)

    2570  
(บาท)

(KPI)

29 โครงการค่าอาหารเสริม เพื่อเปน็ค่าจดัซ้ืออาหาร 1.  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาล  1,052,000 1,052,000 1,052,000 1,052,000 1,052,000 เด็กมี เด็กได้รับการส่งเสริม กอง
(นม) เสริม(นม) ส าหรับเด็ก 2.  ศูนยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์

ในวัด
พฒันาการ ตามความจ าเปน็พื้นฐาน การศึกษา

ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ 3  โรงเรียนอนบุาลบา้นเขว้า เพิ่มขึ้น

เทศบาล และศูนยพ์ฒันาฯ 4  โรงเรียนบา้นเขว้าศึกษา   ร้อยละ 20

ในเขตเทศบาล

30 โครงการสนบัสนนุค่าใชจ้า่ย เพื่อสนบัสนนุเปน็ค่าอาหาร 1.  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาล 666,400 666,400 666,400 666,400 666,400 เด็กได้รับ เด็กได้รับการส่งเสริม กอง
การบริหารสถานศึกษา กลางวันส าหรับเด็กเล็ก 2.  ศูนยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์ สารอาหาร ตามความจ าเปน็พื้นฐาน การศึกษา
(ค่าอาหารกลางวัน) ครบถว้น

ร้อยละ 100

31 โครงการอดุหนนุส าหรับ เพื่อเปน็ค่าอดุหนนุส่วนค่า เพื่อจา่ยเปน็ค่าอดุหนนุส่วน 1,652,000 1,744,000 1,744,000 1,744,000 1,744,000 เด็กมพีฒันา เด็กได้รับการส่งเสริม กอง
อาหารกลางวัน สนบัสนนุราชการ เปน็อาหาร ราชการ การเพิ่มขึ้น ตามความจ าเปน็พื้นฐาน การศึกษา

กลางวันส าหรับเด็กนกัเรียน 1.โรงเรียนอนบุาลบา้นเขว้า ร้อยละ 30

อนบุาล - ป.6  2.โรงเรียนบา้นเขว้าศึกษา

32 โครงการแสดงผลงานทาง เพื่อสนบัสนนุผลงานของเด็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กและ เด็กนกัเรียนและผู้ปกครอง กอง

วิชาการของนกัเรียน นกัเรียนและนวัตกรรมด้านการ เทศบาลต าบลบา้นเขว้า ผู้ปกครอง ได้ทราบถงึงานวิชาการและ การศึกษา

ศึกษา ได้ร่วม นวัตกรรมการศึกษา

กจิกรรม

ร้อยละ 80
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2.2  แผนงานสงัคมสงเคราะห์
ตวัชี้วดั

    2566   
(บาท)

     2567    
(บาท)

    2568  
(บาท)

    2569  
(บาท)

    2570  
(บาท)

(KPI)

33 โครงการเงินอดุหนนุ เพื่อใหม้ารดาผู้ปกครอง พอ่ผู้ดูแล อดุหนนุค่าใชจ้า่ยเพื่อการ 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 จ านวนมารดา เด็กแรกเกดิที่ได้รับเงิน กอง
เพื่อการเล้ียงดู เด็กแรกเกดิลดภาระค่าใชจ้า่ย เล้ียงดูเด็กแรกเกดิ จ านวน เด็กแรกเกดิ อดุหนนุได้รับการเล้ียง สวัสดิการฯ
เด็กแรกเกดิ ในการเล้ียงดูเด็กแรกเกดิ 30 คนๆ ละ 600 บาท/ ที่เขา้ร่วม ดูที่มคุีณภาพส่งเสริมให้

ท าใหเ้ด็กได้รับการเล้ียงดูอยา่ง เดือน รวม 12 เดือน โครงการ เด็กมพีฒันาการเหมาะ
มคุีณภาพและมพีฒันาการ สมตามวัยเปน็พื้นฐานที่

เหมาะสมตามวัยเปน็การคุ้มครอง ส าคัญในการพฒันาอยา่ง
ทางสังคมและสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ต่อเนื่องในชว่งวัยอื่นๆ ต่อไป

34 โครงการบริการจดัการ เพื่อเปน็การขบัเคล่ือนงานของ  -จดัประชมุคณะกรรมการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ศูนยฯ์ได้มี ศูนยบ์ริการคนพกิารและ กอง
ศูนยบ์ริการคนพกิาร ศูนยบ์ริการคนพกิาร ศูนยบ์ริการคนพกิารอยา่ง การขบัเคล่ือน องค์กรคนพกิารในพื้นที่ สวัสดิการฯ
เทศบาลต าบลบา้นเขว้า นอ้ยปลีะ 1 คร้ัง งานและจดั  เกดิการท างานที่สมาน

 จ านวน 10 คน บริการ ฉนัท ์ร่วมมอื ร่วมใจ 
 -จดักจิกรรมเพื่อพฒันา ปลีะ 1 คร้ัง เพื่อใหค้นพกิารได้รับประโยชนแ์ละเขา้ถงึ

ศักยภาพคนพกิารและผู้ดูแลคนพกิาร บริการของภาครัฐอยา่งทั่วถงึเทา่เทยีม

35 โครงการซ่อมแซม เพื่อชว่ยเหลือผู้ยากไร้หรือ กอ่สร้างหรือซ่อมแซม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สภาพบา้น คนยากจนและผู้ด้อย กอง
บา้นทอ้งถิ่นไทย ผู้ด้อยโอกาส ที่อยู่อาศัยใหก้บัประชาชน ดีขึ้น โอกาส ได้รับการชว่ย สวัสดิการฯ

ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสอยา่งนอ้ย 1 หลัง ร้อยละ 50 เหลือมทีี่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น

2.3  แผนงานการพาณิชย์
ตวัชี้วดั

    2566   
(บาท)

     2567    
(บาท)

    2568  
(บาท)

    2569  
(บาท)

    2570  
(บาท)

(KPI)

36 โครงการจา่ยค่าตอบแทนผู้ เพื่อตรวจสัตว์และซากสัตว์ในโรง ตรวจสัตว์และซากสัตว์ใน      36,000     36,000 36,000 36,000 36,000 สัตว์และ ประชาชนได้รับการบริโภค กอง

ผู้ปฏบิติัราชการอนัเปน็ ฆา่สัตว์ของเทศบาลต าบลบา้นเขว้า โรงฆา่สัตว์เทศบาลต าบล ซากสัตว์ ที่ถกูอนามยั สาธารณสุขฯ

ประโยชนแ์ก ่อปท.เกี่ยวกบั ใหถ้กูอนามยั บา้นเขว้า ถกูอนามยั

การตรวจสัตว์และซากสัตว์ ร้อยละ 100
ของเทศบาล
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2.4  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
ตวัชี้วดั

    2566   
(บาท)

     2567    
(บาท)

    2568  
(บาท)

    2569  
(บาท)

    2570  
(บาท)

(KPI)

37 โครงการนวตกรรมการอยู่  -เพื่อเสริมสร้างนวตกรรมการ คนพกิารและคนในครอบครัว 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 40  -คนในครอบครัวมี กอง
ร่วมกนัอยา่งมคีวามสุขของ อยู่ร่วมกนัอยา่งมคีวามสุขของ จ านวน  20  ครอบครัว  ของคนพกิาร ความเขา้ใจในคนพกิาร สวัสดิการฯ
บคุคลในครอบครัวที่ บคุคลในครอบครัวที่มคีนพกิาร  40 คน และบคุคลใน มากขึ้น

มคีนพกิาร  -เพื่อใหค้นพกิารละบคุคลใน ครอบครัวมี  -เกดินวตกรรมการอยู่

ครอบครัวได้ใชเ้วลาร่วมกนัอยา่ง ความเขา้ใจซ่ึง ร่วมกนัของคนพกิาร
มคีวามสุข กนัและกนั และบคุคลในครอบครัว
 -เพื่อปลูกจติส านกึของคนในครอบครัว

38 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์  -เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชวีิต 500,000  -  - - - อาคารฯได้รับ สภาพอาคารโรงเรียน  -กองสวัสดิการฯ
พฒันาคุณภาพชวีิตและ ใหม้คีวามมั่นคงแขง็แรง รองรับ ผู้สูงอายเุทศบาลต าบลบา้นเขว้า การปรับปรุง ส่งเสริมคุณภาพชวีิต  -กองชา่ง
ส่งเสริมอาชพีผู้สูงอายุ การขยายตัวของจ านวนนกัเรียน ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม ร้อยละ 100 ผู้สูงอายเุทศบาลต าบล

โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชวีิต จ านวน 1 หลัง บา้นเขว้า มคีวามพร้อม

ผู้สูงอายเุทศบาลต าบลบา้นเขว้า ในการรองรับจ านวนผู้สูง

 -เพื่อพฒันาใหเ้ปน็แหล่งเรียนรู้ อายทุี่มาร่วมกจิกรรในแต่ละ

ของนกัเรียนโรงเรียนส่งเสริม สัปดาห์

คุณภาพชวีิตผู้สูงอายเุทศบาล
ต าบลบา้นเขว้า

39 โครงการส่งเสริมการออก เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนได้ จดัใหม้กีารออกก าลังกาย 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ผู้เขา้ร่วม ประชาชนอายต้ัุงแต่ กอง
ก าลังกายเพื่อสุขภาพของ ออกก าลังกายมสุีขภาพ ส าหรับประชาชนในเขต กจิกรรม  5 ปขีึ้นไปได้ออก สาธารณสุขฯ
ประชาชน อนามยัแขง็แรง เทศบาลต าบลบา้นเขว้า ร้อยละ 80 ก าลังกาย

สุขภาพแขง็แรง

40 โครงการบริการ เพื่อเปน็การบริการด้านสาธารณ ประชาชนในเขตเทสบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 โรคติดต่อ ประชาชนในเขตเทศบาล กอง

ด้านสาธารณสุข สุขต่างๆเชน่ ค่าใชจ้า่ยในการ ต าบลบา้นเขว้าปราศจากโรค ลดลง มสุีขภาพร่างกายแขง็แรง สาธารณสุขฯ

อบรมกลุ่มเส่ียง ผู้ประกอบการ ติดต่อและมสุีขภาพร่างกาย ร้อยละ 10

อาหาร ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ที่แขง็แรง
ค่าจา้งค่าตอบแทนส าหรับแพทย์
พยบาล และเจา้หนา้ที่อื่นๆ   ที่เกี่ยวขอ้ง
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41 โครงการฝึกอบรม,ประชมุ, เพื่อใหส้มาชกิ อถล.เทศบาล จดัประชมุอบรม,ปฐมนเิทศ, 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 สมาชิก อถล. เทศบาลต าบลบา้นเขว้า กอง
ปฐมนเิทศหรือสัมมนา ต าบลบา้นเขว้ามคีวามรู้-ความ สัมมนากบั อถล. รู้บทบาทหน้าที่ มกีารบริหารจดัการขยะ สาธารณสุขฯ
สมาชกิอาสาสมคัรทอ้งถิ่น เขา้ใจในบทบาทหนา้ที่ใหเ้กดิ เทศบาลต าบลบา้นเขว้า และด าเนินงาน มลูฝอยแบบ 3Rs และ
รักษโ์ลก (อถล.) เทศบาล การมส่ีวนร่วมในการบริหาร การบริหารจัดการ ดูแลปกปอ้งส่ิงแวดล้อม
ต าบลบา้นเขว้า จดัการขยะแบบ 3Rs ดูแล ขยะดูแลปกป้อง ที่เกดิจากการมส่ีวนร่วม

ปกปอ้งส่ิงแวดล้อมภายในเขต ส่ิงแวดล้อม ของ อถล. ใหบ้า้นเขว้า
เทศบาลต าบลบา้นเขว้า ไม่น้อยกว่า สะอาดปราศจากมส่ิีง

ร้อยละ 80 แวดล้อมที่ดีต่อชวีิตสุขภาพอนามยัแขง็แรง
42 โครงการชมุชนเทศบาลต าบล เพื่อก าจดัแหล่งเพาะพนัธุ์ยงุซ่ึง จดัซ้ือน้ ายาส าหรับ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อตัราการติด ครัวเรือนที่มผู้ีปว่ยโรคไข้ กอง

บา้นเขว้าร่วมใจก าจดัลูกน้ า เปน็พาหะน าโรคไขเ้ลือดออกและ พน่ฆา่ยงุ และจดัซ้ือทราย เชื้อโรคไขเ้ลือด เลือดออกได้รับการฉดี สาธารณสุขฯ
ยงุลาย ต้านภยัไขเ้ลือดออก ปอ้งกนัโรคไขเ้ลือดออก อเบทใหก้บัประชาชนทกุ ออกไม่เกินเกณฑ์  พน่น้ ายาฆา่ยงุและ

ครัวเรือนในเขตเทศบาล ที่กระทรวง ทุกครัวเรือนได้รับทรายอเบท 

สาธารณสุข ท าใหล้ด อตัราการเกดิ
ก าหนด โรคไขเ้ลือดออกในเขตเทศบาล

43 โครงการปอ้งกนัและควบคุม เพื่อควบคุมและปอ้งกนัโรค  จดัซ้ือวัคซีนปอ้งกนัโรคพษิ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 สุนขัและแมว สุนขัและแมวในเขตเทศบาล กอง
โรคพษิสุนขับา้เทศบาลต าบล พษิสุนขับา้ สุนขับา้ และมเีหรียญ ได้รับวัคซิน ได้รับการฉดีวัคซีนปอ้งกนั สาธารณสุขฯ
บา้นเขว้า ตามโครงการสัตว์ เคร่ืองหมาย ทกุตัว ร้อยละ 80 โรคพษิสุนขับา้
ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรค
พษิสุนขับา้ ตามปณิธานศาสตร-
จารย ์ดร.สมเด็จเจา้ฟา้ฯ กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขตัติย
ราชนารี 

44 โครงการด าเนนิงานตาม ประชาชนได้รับการบริการด้าน เพื่ออดุหนนุงบประมาณใหก้บั 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชน ประชาชนได้รับการแกไ้ข กอง

แนวทางพระราชด าริ สาธารณสุขตามแนวทางของ ชมุชน /หมู่บา้นแหง่ละ ทั้ง 6 ชมุชน ปญัหาด้านสาธารณสุขอยา่ง สาธารณสุขฯ
ด้านสาธารณสุข พระราชด าริที่มคีวามเหมาะสม  20,000 บาท จ านวน  6  ได้ด าเนนิการ ทั่วถงึและครอบคลุมตาม

ในการแกไ้ขปญัหาด้านสาธารณสุข ชมุชน  ในการจดัท าโครงการ ตามโครงการ แนวทางพระราชด าริด้าน
ของแต่ละชมุชน / หมู่บา้น ตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ตามแนวทาง สาธารณสุข
งานส่งเสริมและสนบัสนนุ อยา่งนอ้ยชมุชนละ 3 โครงการ  พระราชด าริ
ความเขม้แขง็ชมุชน งานส่งเสริมและ

สนบัสนนุความเขม้เขง็ชมุชน
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45 โครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อใหก้ลุ่มสตรีได้มกีารพฒันา ส่งเสริมกจิกรรมของกลุ่มสตรี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุ่มสตรี กลุ่มสตรีเขม้แขง็สามารถ กอง
กลุ่มสตรี ศักยภาพทั้งทางร่างกาย จติใจ อยา่งต่อเนื่อง  แขง็แรง ด าเนนิกจิกรรมตาม สวัสดิการฯ

อารมณ์ สังคมมคุีณภาพชวีิตที่ดี ร้อยละ 50 วัถปุระสงค์ได้
46 โครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อใหผู้้สูงอายไุด้มกีารพฒันา ส่งเสริมกจิกรรมของผู้สูงอายุ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายมุคีวามเขม็แขง็ กอง

ผู้สูงอายเุทศบาลต าบล ศักยภาพทั้งทางร่างกาย จติใจ อยา่งต่อเนื่อง  มสุีขภาพ สามารถด าเนนิกจิกรรม สวัสดิการฯ
บา้นเขว้า อารมณ์ สังคมมคุีณภาพชวีิตที่ดี แขง็แรง ตามวัถปุระสงค์ได้

ร้อยละ 80
47 โครงการค่ายเยาวชน เพื่อใหเ้ยาวชนได้เรียนรู้การ จดักจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม  40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนเด็ก เยาวชนใชเ้วลาว่างใหเ้กดิ กอง

คุณธรรม ท างานร่วมการสร้างมนษุย์ จริยธรรมใหแ้กเ่ด็กปลีะ 1 คร้ัง ที่ร่วมกจิกรรม ประโยชนห์า่งไกลจาก สวัสดิการฯ
สัมพนัธ์ที่ดีต่อกนัอนัน าไปสู่ มคุีณธรรม ยาเสพติดปลูกฝังจติส านกึ

การอยู่ร่วมกนัในสังคมอยา่งมี ร้อยละ 80 ใหเ้ยาวชนรักบา้นเกดิ

ความสุขมคุีณธรรมจริยธรรม
48 โครงการอบรมเพื่อพฒันา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหก้บัผู้ จดัใหตั้วแทนผู้ประกอบการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เขา้ร่วม ผู้ประกอบการตลาดมคีวามรู้ กอง

ศักยภาพการจดัการตลาดสด ประกอบการตลาดสดในการ ตลาดสด ไปอบรมศึกษาดูงาน อบรมมคีวามรู้ ความเขา้ใจในการที่ สาธารณสุขฯ

เชา้-เยน็ เทศบาลต าบลบา้นเขว้า พฒันาตลาด เพื่อน าความรู้มาพฒันาตลาดสด ร้อยละ 80 จะพฒันาตลาดสด

มุ่งสู่ตลาดสดนา่ซ้ือระดับดีมาก เทศบาลต าบลบา้นเขว้า

5 ดาว อยา่งยั่งยนื
49 โครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อใหส้ภาเด็กและเยาวชนได้มี จดัใหส้ภาเด็กและเยาวชนทกุ        20,000      20,000       20,000       20,000     20,000  เด็ก เยาวชน เด็กและเยาวชนมกีาร กอง

สภาเด็กและเยาวชน การพฒันาศักยภาพตนเอง คนได้ศึกษาดูงานที่สภาเด็กและ  ร้อยละ 50 พฒันาตนเอง ปญัหาทาง
สังคม

สวัสดิการฯ

สามารถปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา เยาวชนที่มีผลงานดีเด่น 1 คร้ัง  มกีารพฒันา ลดลง

เด็กและเยาวชนในทกุ ๆ ระดับ

50 โครงการจดังานวันผู้สูงอายุ เพื่อใหผู้้สูงอายไุด้รับความรัก จดัใหม้กีารสรงน้ าผู้สูงอายุ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชน ผู้สูงอายเุขา้ร่วม กอง

แหง่ชาติ ความอบอุ่นจากลูกหลานและ  และกจิกรรมร่วมกนัของ ร่วมงาน งานวันผู้สูงอายแุหง่ชาติ สวัสดิการฯ

รู้สึกมค่ีาทางสังคม ผู้สูงอายุมีของขวัญแจกผู้สูงอายุ ร้อยละ 50
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51 โครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อใหเ้กดิการประสานความร่วม เด็ก เยาวชน และครอบครัวใน 20,000       20,000     20,000     20,000     20,000   มกีารพฒันา ผู้ที่เขา้ร่วมกจิกรรมตระ กอง

ศูนยพ์ฒันาครอบครัว มอืในการพฒันาสถาบนัครอบครัว ชมุชนได้รับการพฒันาสถาบนั ครอบครัว หนกัถงึความส าคัญของ สวัสดิการฯ

การใหค้วามรู้การกระท า ในลักษณะบรูณาการจากทกุภาค ครอบครัวน าไปสู่ความเขม้แขง็ เพิ่มขึ้น  ศพด. ในการท างานเฝ้า

ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ส่วนในสังคม ของชมุชนจ านวน 30 ร้อยละ 60 ระวังและคุ้มครองครอบครัว

และครอบครัว ครอบครัว

52 โครงการอบรมและเพิ่มประสิทธ-ิ เพื่อใหป้ระชาชนเหน็ความส าคัญ ครัวเรือนในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปริมาณขยะ สภาพแวดล้อมในเขต กอง

ภาพ การบริหารจดัการขยะ ของการลดขยะลดโลกร้อนและ ทั้ง 6 ชมุชน ในเขตเทศบาล เทศบาลสะอาดเปน็ระเบยีบ สาธารณสุขฯ

เทศบาลต าบลบา้นเขว้า ตระหนกัถงึการคัดแยกขยะต้ังแต่ ลดลง เรียบร้อยและสวยงาม

ครัวเรือน ร้อยละ 40

53 โครงการพฒันาศักยภาพโรงเรียน เพื่อใหก้ลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายไุด้มี เพื่อเปน็ค่าใชจ้า่ยในการจดัอบรม 21,500 21,500 21,500 21,500 21,500 กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายเุขม้แขง็ กองสวัสดิการฯ

ส่งเสริมคุณภาพชวีิตผู้สูงอายุ การพฒันาศักยภาพทั้งทางร่างกาย พฒันาศักยภาพบคุลากรครูและ ในโรงเรียน สามารถด าเนนิกจิกรรมตาม

เทศบาลต าบลบา้นเขว้า จติใจ อารมณ์ สังคมมคุีณภาพ นกัเรียนโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ ผู้สูงอายุ วัตถปุระสงค์ได้

ชวีิตที่ดี ชวีิตผู้สูงอายเุทศบาลต าบลบา้น ได้รับประโยชน์

เขว้า จ านวน 50 คน เชน่ ร้อยละ 80

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่า

วิทยากร ค่าวัสดุอปุกรณ์ฝึก ค่า

จา้งเหมารถ ค่าใชจ้า่ยอื่นๆที่จ า

เปน็ตามระเบยีบกระทรวงมหาด

ไทยว่าด้วยค่าใชจ้า่ยในการฝึก

อบรมของเจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่น

พ.ศ.2557

54 โครงการส่งเสริมอาชพีเพื่อสร้าง เพื่อใหก้ลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายไุด้รู้จกั เพื่อใชจ้า่ยในการฝึกอบรมโครง 20,000       20,000       20,000        20,000        20,000      ผู้เขา้ร่วมอบรม กลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายมุรีาย กองสวัสดิการฯ

รายได้ใหแ้กน่กัเรียนโรงเรียน ใชท้รัพยากรที่มอียู่อยา่งคุ้มค่าพร้อม การทอผ้าไหมมดัหมี่ และเพื่อ มคีวามรู้ ได้เสริมและรู้จกัรักษา

ส่งเสริมคุณภาพชวีิตผู้สูงอายุ กบัการดูแลรักษาใหใ้ชไ้ด้ต่อไป ส่งเสริมอาชพีเพิ่มรายได้ใหผู้้สูง ร้อยละ 80 ทรัพยากรที่มอียู่ในทอ้งถิ่น

เทศบาลต าบลบา้นเขว้า อาย ุจ านวน 20 คน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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55 โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อเพิ่มมาตรการรักษาความปลอด ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งจร 1,856,000  -  -  -  - ประชาชน ชมุชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์ ภยัแกช่มุชน รวมทั้งทรัพยสิ์นของ ปดิ CCTV System จ านวน 34 ได้รับ จากปญัหาอาชญากรรม
สิน(บูรณาการแกไ้ขปัญหาอาชญากรรม ทางชมุชน จดุ จดุละ 2 ตัว จ านวน 68 ตัว ประโยชน์ ลดปญัหายาเสพติด และ
ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ พร้อมอปุกรณ์ติดต้ัง ร้อยละ 80 ทรัพยสิ์นของชมุชนมคีวาม
CCTV System บา้นเขวา้ หมู่ 1, ปลอดภยั
2,11,12,13,14 ต.บา้นเขวา้

อ.บา้นเขวา้  จ.ชัยภมูิ

56 โครงการกอ่สร้างหอกระจายขา่ว ชมุชนภายในเขตเทศบาลต าบล กอ่สร้างหอกระจายขา่ว (เสียง 769,000  -  -  -  - ประชาชน ชุมชนภายในเขตเทศบาลต าบล กองชา่ง
(เสียงไร้สาย)เทศบาลต าบลบ้านเขว้า บา้นเขว้าได้รับขา่วสารจากการ ไร้สาย) จ านวน 12 จดุ พร้อม ได้รับ บ้านเขว้าได้รับข่าวสารจากการ

บ้านเขวา้ , บ้านมว่ง , บ้านอดุมผล , ประชาสัมพนัธ์ของเทศบาลได้ อปุกรณ์ติดต้ัง ประโยชน์ ประชาสัมพนัธ์ของเทศบาลได้

บา้นส้มโฮง , บา้นบรูพา หมู่ที่ 1, อยา่งทั่วถงึ ร้อยละ 80 อย่างทั่วถึง

2 , 11 , 12 , 13 , 14 

ต.บา้นเขวา้  อ. บา้นเขวา้

จ.ชัยภมูิ

ตวัชี้วดั

    2566   
(บาท)

     2567    
(บาท)

    2568  
(บาท)

    2569  
(บาท)

    2570  
(บาท)

(KPI)

57 โครงการจดังานประเพณี เพื่ออนรัุกษป์ระเพณีแหเ่ทยีน จดังานประเพณีแหเ่ทยีน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ประชาชนเขา้ร่วมงาน กอง

เขา้พรรษา พรรษาใหค้งอยู่สืบไปและ พรรษา มกีารแขง่ขนัขบวนแห ่ ร่วมงาน เพื่ออนรัุกษป์ระเพณีอนั การศึกษา

เสริมสร้างความสามคัคีภาย ประกวดต้นเทยีน ประกวด ร้อยละ 60 ดีงามใหค้งอยู่สืบไป

ในชมุชน นางเทยีน ในวันเขา้พรรษา  

ประจ าป ี
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)

2.5  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  แบบ ผ.02

ที่

งบประมาณ
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58 โครงการจดังานประเพณี เพื่ออนรัุกษป์ระเพณี จดังานประเพณี บญุเดือนหก 30,000       30,000 30,000     30,000 30,000 ประชาชน ประชาชนเขา้ร่วมงาน กอง
(บญุเดือนหก)บวงสรวง วัฒนธรรมใหค้งอยู่สืบไป บวงสรวงศาลเจา้พอ่พญาแล ร่วมงาน เพื่ออนรัุกษป์ระเพณีอนั การศึกษา
ศาลเจา้พอ่พญาแลประจ า ประจ าอ าเภอบา้นเขว้า ร้อยละ 60 ดีงามใหค้งอยู่สืบไป
อ าเภอบา้นเขว้า

59 โครงการจดังานประเพณี เพื่ออนรัุกษป์ระเพณี จดังานประเพณีบวงสรวงศาล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน ประชาชนร่วมงานเพื่อ กอง

บญุเดือนหกบวงสรวง วัฒนธรรมใหค้งอยู่สืบไป เจา้พอ่ขนุด่านเทศบาลต าบล ร่วมงาน อนรัุกษป์ระเพณีอนัดีงาม การศึกษา

ศาลเจา้พอ่ขนุด่าน บา้นเขว้า ร้อยละ 60 ใหค้งอยู่สืบไป

60 โครงการจดังานประเพณี เพื่ออนรัุกษป์ระเพณี จดังานประเพณีบวงสรวง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน ประชาชนเขา้ร่วมงาน กอง

บวงสรวงศาลหลวงภกัดี  วัฒนธรรมใหค้งอยู่สืบไป ศาลหลวงภกัดี ร่วมงาน  เพื่ออนรัุกษป์ระเพณี การศึกษา

(ดอนแกว้) ร้อยละ 60 อนัดีงามใหค้งอยู่สืบไป

61 โครงการจดังานประเพณี เพื่ออนรัุกษป์ระเพณีลอยกระทง จดังานประเพณีลอยกระทง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ประชาชนเขา้ร่วมงาน กอง

ลอยกระทง ใหค้งอยู่สืบไป และเสริมสร้าง มกีารประกวดนางนพมาศ ร่วมงาน เพื่ออนรัุกษป์ระเพณีอนัดี การศึกษา

ความสามคัคีภายในชมุชน ประกวดกระทงฯลฯ ในงาน ร้อยละ 60 งามใหค้งอยู่สืบไป
วันลอยกระทงประจ าป ี

62 โครงการจดังานประเพณี เพื่อส่งเสริม อนรัุกษป์ระเพณีอนั จดัพธิีท าบญุตักบาตร 150,000     150,000    150,000    150,000    150,000  ประชาชน ประชาชนร่วมงานเพื่อ กอง

วันสงกรานต์ ดีงามใหค้งอยู่ต่อไป บ าเพญ็ประโยชน ์ขอพร ร่วมงาน อนรัุกษป์ระเพณีอนัดีงาม การศึกษา

ผู้ใหญ ่สรงน้ าพระ,กจิกรรม ร้อยละ 50

และการละเล่นตามทอ้งถิ่น

63 โครงการท าบญุตักบาตร เพื่อส่งเสริม อนรัุกษป์ระเพณีอนั จดัพธิีท าบญุตักบาตร 10,000     10,000    10,000     10,000     10,000   ประชาชน การแลกเปล่ียนเรียนรู้ท าให้ กอง
วันขึ้นปใีหม่ ดีงามใหค้งอยู่ต่อไป งานวันขึ้นปใีหม่ ร่วมงาน บคุลากรได้พฒันางาน การศึกษา

จดักจิกรรมสรุปแลกเปล่ียน ร้อยละ 50 ประชาชนได้ร่วมท าบญุ

ประสบการณ์ เปน็กศุลใหม้แีนวคิดเร่ิมต้น

ส่ิงดีๆ ในการสร้างชวีิต
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งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
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64 โครงการส่งเสริมบ ารุงรักษา เพื่ออนรัุกษป์ระเพณี ส่งเสริมบ ารุงรักษางานบญุ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประเพณี ประชาชนเขา้ร่วมงาน กอง
งานประเพณีบญุเดือนสาม วัฒนธรรมใหค้งอยู่สืบไป เดือนสามฉลองรอยพระพทุธบาท ด าเนนิการ  เพื่ออนรัุกษป์ระเพณี การศึกษา
วัดปทมุาวาส จ าลอง มมีหรสพ ร้อยละ 80 อนัดีงามใหค้งอยู่สืบไป
  สมโภช ณ วัดปทมุาวาส

65 โครงการส่งเสริมบ ารุงรักษางาน เพื่ออนรัุกษป์ระเพณี ส่งเสริมบ ารุงรักษางานบญุเทศน์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประเพณี ประชาชนเขา้ร่วมงาน กอง
บญุเทศนม์หาชาติวัดศาลาลอย วัฒนธรรมใหค้งอยู่สืบไป มหาชาติ มมีหรสพสมโภช ด าเนนิการ  เพื่ออนรัุกษป์ระเพณี การศึกษา

 ณ วัดศาลาลอย ร้อยละ80 อนัดีงามใหค้งอยู่สืบไป
66 โครงการส่งเสริมบ ารุงรักษางาน เพื่ออนรัุกษป์ระเพณี ส่งเสริมบ ารุงรักษางานวันกตัญญู 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประเพณี ประชาชนเขา้ร่วมงาน กอง

วันกตัญญูวัดเจริญผล วัฒนธรรมใหค้งอยู่สืบไป ปดิทองสรงน้ าหลวงพอ่โพธิ์มี ด าเนนิการ  เพื่ออนรัุกษป์ระเพณี การศึกษา
มหรสพสมโภช ร้อยละ80 อนัดีงามใหค้งอยู่สืบไป
 ณ วัดเจริญผล

67 โครงการส่งเสริมบ ารุงรักษางาน เพื่ออนรัุกษป์ระเพณี ส่งเสริมบ ารุงรักษางานบญุ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประเพณี ประชาชนเขา้ร่วมงาน กอง
ประเพณีบญุเดือนหก วัฒนธรรมใหค้งอยู่สืบไป เดือนหก มมีหรสพสมโภช ด าเนนิการ  เพื่ออนรัุกษป์ระเพณี การศึกษา
 (วัดมชัฌมิาวาส)  และการแขง่ขนัจดุบั้งไฟ ร้อยละ80 อนัดีงามใหค้งอยู่สืบไป

ณ วัดมชัฌมิาวาสและทุ่งชลีอง
68 โครงการอบรมดนตรีพื้นบา้น  -เพื่ออนรัุกษด์นตรีพื้นบา้นอสีาน เยาวชนและบคุคลทั่วไปได้มี 401,040 401,040 401,040 401,040 401,040 เยาวชนและ เยาวชนและบคุคลทั่วไปได้มี กอง

อสีานเทศบาลต าบลบา้นเขว้า  -เพื่อสืบทอดมรดกภมูปิญัญาของ โอกาศรักษาศิลปะวัฒนธรรม บคุคลทั่วไป โอกาศรักษาศิลปะวัฒนธรรม การศึกษา
ชาวอสีาน การแสดงพื้นบา้นอสีาน ได้รับประโยชน์ การแสดงพื้นบา้นอสีาน
 -เพื่อใหเ้ยาวชนหลีกเล่ียงยาเสพติด ร้อยละ 50
 -เพื่อสร้างเสริมอาชพีทางด้าน
ดนตรีและมรีายได้

ตวัชี้วดั

    2566   
(บาท)

     2567    
(บาท)

    2568  
(บาท)
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(บาท)

    2570  
(บาท)

(KPI)

69 โครงการสมทบกองทนุ เพื่อจา่ยสมทบกองทนุหลักประกนั กองทนุหลักประกนัสุขภาพ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองทุนหลักประ ประชาชนได้รับการดูแล กอง
หลักประกนัสุขภาพ สุขภาพเทศบาลต าบลบา้นเขว้า เทศบาลต าบลบา้นเขว้า กันสุขภาพด าเนิน สุขภาพอนามยัครอบคลุม สาธารณสุขฯ
ในระดับทอ้งถิ่น การบรรลุตามวัตถุทั้งเขตเทศบาล

ประสงค์และเป้าหมาย
80

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับโครงการที่

 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

2.6  แผนงานงบกลาง

โครงการ วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

ที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  แบบ ผ.02



ตวัชี้วดั

    2566   
(บาท)

     2567    
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    2568  
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    2570  
(บาท)

(KPI)

70 โครงการเบี้ยยงัชพี เพื่อใหผู้้สูงอายใุนเขตเทศบาล ผู้สูงอายใุนเขตเทศบาลฯ 12,874,800 13,515,600 14,126,400 14,126,400 14,126,400 ประชาชนได้รับ ผู้สูงอายไุด้รับเบี้ย กอง
ผู้สูงอายุ ได้รับการชว่ยเหลือ รับเบี้ยยงัชพี เบี้ยยงัชพี  ยงัชพีทกุคน สวัดิการฯ

ทกุเดือน ในเกณฑ์ทกุคน ร้อยละ 100
71 โครงการเบี้ยยงัชพี เพื่อใหผู้้พกิารในเขตเทศบาล ผู้พกิารในเขตเทศบาลฯ 3,264,000 5,222,400 5,059,200 5,059,200 5,059,200 ประชาชนได้รับ  ผู้พกิาร ได้รับเบี้ย กอง

ผู้พกิาร ได้รับการชว่ยเหลือ รับเบี้ยยงัชพี เบี้ยยงัชพี ยงัชพีทกุคน สวัดิการฯ
ทกุเดือน ในเกณฑ์ทกุคน ร้อยละ 100

72 โครงการเบี้ยยงัชพี เพื่อใหผู้้ปว่ยเอดส์ในเขตเทศบาล ผู้ปว่ยเอดส์ในเขตเทศบาลฯ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนได้รับ  ผู้ปว่ยเอดส์ ได้รับเบี้ย กอง
ผู้ปว่ยเอดส์ ได้รับการชว่ยเหลือ รับเบี้ยยงัชพี เบี้ยยงัชพี ยงัชพีทกุคน สวัดิการฯ

ทกุเดือน ในเกณฑ์ทกุคน ร้อยละ 100
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73 โครงการจา้งเหมาบริการ เพื่อใหก้ารปฏบิติังานของเทศบาล จา้งเหมาบคุคลเพื่อดูแลความ 432,000 432,000 432,000 432,000 432,000 การปฏบิบัติั การปฏบิติังานด้านต่างๆ ส านกัปลัด

บคุคลเพื่อชว่ยเหลือใน ในด้านต่างๆ มปีระสิทธิภาพ เปน็ระเบยีบเรียบร้อยตลาด  งานด้านต่างๆ ด าเนนิการเปน็ไปอยา่ง เทศบาล

การปฏบิติังาน ประสิทธิผลสามารถชว่ยใหง้าน ท าความสะอาดอาคาร บรรลุวัตถุ เรียบร้อยบรรลุวัตถปุระสงค์

ประสบผลส าเร็จบรรลุวัตถุ ส านกังาน ชว่ยเหลือการปฏบิติั ประสงค์
ประสงค์ งานนติิการ งานปอ้งกนั ฯลฯ ร้อยละ 100

81

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  แบบ ผ.02

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

    ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 8  (การบริหารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ีมปีระสทิธิภาพ)

ที่

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

    3.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

    3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเมอืงการบริหาร

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่ 4 (พัฒนาสงัคมและคุณภาพชวีิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

โครงการ วัตถุประสงค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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74 โครงการจา้งเหมาบริการ เพื่อใหก้ารปฏบิติังานของ จา้งเหมาหรือจา้งเอกชนชว่ยเหลือ      60,000     60,000      60,000      60,000    60,000 การปฏบิติั การปฏบิติังานด้านต่างๆ ส านกัปลัด

อื่นๆ ส านกัปลัด เทศบาลในด้านต่างๆ มี ปฏบิติังานในส่วนของงานบริหาร งานด้านต่างๆ ด าเนนิการเปน็ไปอยา่ง เทศบาล

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั่วไปส านกัปลัดเทศบาล บรรลุวัตถุ เรียบร้อยบรรลุวัตถุ
สามารถชว่ยใหง้านประสบผล ประสงค์ ประสงค์

ส าเร็จบรรลุวัตถปุระสงค์ ร้อยละ 100

75 ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการ เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนส าหรับ จา่ยค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการ      25,000     25,000      25,000      25,000    25,000 ผู้ปฏบิติัราชการ ผู้ปฏบิติัราชการฯ ได้รับ ส านกัปลัด

อนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งค์กร ผู้ปฎบิติัราชการอนัเปน็ประโยชน์ อนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งค์กร อนัเปน็ ค่าตอบแทน เทศบาล

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น แกเ่ทศบาลในการตรวจผลงาน ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ประโยชนแ์ก ่อปท. 

หรือในการด าเนนิการคัดเลือก  ส านกัปลัดเทศบาล รับค่าตอบแทน

พนกังานเทศบาลและลูกจา้ง งานบริหารทั่วไป ร้อยละ 100
76 โครงการทบทวนแผนพฒันา เพื่อทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน เทศบาลต าบลบา้นเขว้าได้ ส านกัปลัด

ทอ้งถิ่น โดยการออกประชาคม รับฟงั บา้นเขว้าร่วมประชาคม ร้อยละ 100 รับรู้ รับทราบถงึ ปญัหา เทศบาล
ปญัหาความต้องการของประชาชน  เพื่อทบทวนแผนพฒันา ร่วมประชาคม ความต้องการของประชาชน

เทศบาลต าบลบา้นเขว้า ทอ้งถิ่น และน ามาจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น

77 โครงการเลือกต้ังนายก เพื่อใหก้ารเลือกต้ังนายกเทศ มกีารเลือกต้ังนายกเทศมนตรี     10,000     10,000      10,000      10,000    10,000 ประชาชน การด าเนนิการเลือกต้ังมี ส านกัปลัด
เทศมนตรีและสมาชกิสภา มนตรีและสมาชกิสภาเทศบาล และสมาชกิสภาเทศบาล ผู้มสิีทธิเลือกต้ัง ประสิทธิผลไมม่ผู้ี เทศบาล
เทศบาล ต าบลบา้นเขว้า กรณีครบวาระ ต าบลบา้นเขว้า  ในเขตเทศบาล ร้องเรียนและประชาชน

เปน็ไปอยา่งมปีระสิทธิภาพ งานบริหารทั่วไป จ านวน มาเลือกต้ังร้อยละ 75
ประสิทธิผล  6 หมู่บา้น

78 โครงการวันทอ้งถิ่นไทย เพื่อร าลึกถงึพระมหากรุณาธิคุณ ผู้บริหาร  พนกังานเทศบาล        10,000      10,000      10,000      10,000    10,000 ผู้บริหาร ผู้บริหาร  พนกังาน ส านกัปลัด
แหง่พระบาทสมเด็จพระจลุ  เขา้ร่วมกจิกรรม พนักงานเทศบาล เทศบาลได้ร าลึกถงึ เทศบาล
จอมเกล้าเจา้อยู่หวัและเผยแพร่ เขา้ร่วม พระมหากรุณาธิคุณ

บทบาท  ภารกจิ  ผลงาน กจิกรรม

สร้างจติของพนกังานเทศบาล ร้อยะ 100

82แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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79 โครงการจดัท ารายงาน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ให้ จดัท ารายงานกจิการ         16,000      16,000      16,000      16,000    16,000 ประชาชน ประชาชนได้รับรู้ ส านกัปลัด
กจิการเทศบาลต าบล ประชาชนได้รับทราบอนัเปน็ จ านวน  200  เล่ม รับรู้บทบาท บทบาท  หนา้ที่  และ เทศบาล
บา้นเขว้า การเสริมสร้างความเขา้ใจที่ดี ของเทศบาล การด าเนนิงานของ

ใหก้บัประชาชน ร้อยละ 80 เทศบาล

80 โครงการจา้งเหมาบริการ เพื่อใหก้ารปฏบิติังานของเทศบาล จา้งเหมาบคุคลเพื่อชว่ยเหลือ 432,000 432,000 432,000 432,000 432,000 การปฏบิบัติั การปฏบิติังานด้านต่างๆ กองคลัง
บคุคลเพื่อชว่ยเหลือใน ในด้านต่างๆ มปีระสิทธิภาพ ปฏบิติังานด้านการจดัเกบ็ งานด้านต่างๆ ด าเนนิการเปน็ไปอยา่ง
การปฏบิติังาน ประสิทธิผลสามารถชว่ยใหง้าน รายได้ของเทศบาล และ บรรลุวัตถุ เรียบร้อยบรรลุวัตถปุระสงค์

ประสบผลส าเร็จบรรลุวัตถุ ชว่ยเหลือปฏบิติังานการบนัทกึ ประสงค์

ประสงค์ ขอ้มลูระบบสารสนเทศ งานบริหารงานคลัง ร้อยละ 100

81 โครงการจา้งเหมาบริการ เพื่อใหก้ารปฏบิติังานของเทศบาล จา้งเหมาหรือจา้งเอกชน      200,000    200,000 200,000 200,000 200,000 การปฏบิติั การปฏบิติังานด้านต่างๆ กองคลัง
อื่นๆ กองคลัง ในด้านต่างๆ มปีระสิทธิภาพ ชว่ยเหลือปฏบิติังานในส่วน งานด้านต่างๆ ด าเนนิการเปน็ไปอยา่ง

ประสิทธิผล สามารถชว่ยใหง้าน ของงานบริหาร งานคลัง บรรลุวัตถุ เรียบร้อยบรรลุวัตถปุระสงค์
ประสบผลส าเร็จบรรลุวัตถปุระสงค์ ประสงค์

ร้อยละ 100

82 ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการ เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนคณะ จา่ยค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการ      10,000     10,000      10,000      10,000    10,000 ผู้ปฏบิติัราชการ ผู้ปฏบิติัราชการฯ ได้รับ กองคลัง

อนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งค์กร กรรมการจดัซ้ือ จดัจา้ง คณะ อนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งค์กร อนัเป็นประโยชน์ ค่าตอบแทน

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น กรรมการตรวจการจา้งผู้ควบคุม ปกครองส่วนทอ้งถิ่น กองคลัง แก ่อปท. 

งานกอ่สร้าง ส าหรับผู้น า งานบริหารงานคลัง รับค่าตอบแทน

ผู้น าชมุชน หรือประชาคม ฯลฯ ร้อยละ 100
83 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี เพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษี จดัท าระบบสารสนเทศ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 เทศบาล การบริหารด้านแผนที่ กองคลัง

และทะเบยีนทรัพยสิน ของเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ภมูศิาสตร์เพื่อพฒันางานแผนที่ มรีายได้เพิ่ม ภาษงีานดานภาษ ีหรือ
ใหเ้ปน็ปจัจบุนั ภาษแีละทะเบยีนทรัพยสิ์น ร้อยละ 20 อื่น ๆมปีระสิทธิภาพ 

พร้อมขอ้มลูใหร้ายละเอยีดเชงิ รวดเร็ว

บรรยายและเชงิพื้นที่ของเขตเทศบาล

83

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย
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งบประมาณ
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84 ค่าจา้งเหมาบริการอื่นๆ เพื่อจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ จา่ยค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ ใน     50,000     50,000      50,000      50,000    50,000 งานจา้งเหมา ผู้ปฏบิติังานจา้งเหมาได้รับ ส านกัปลัด

ส านกัปลัดเทศบาล งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการ บริการ ค่าจา้งเหมา เทศบาล

รักษาความสงบภายใน รักษาความสงบภายใน บรรลุวัตถุ

ประสงค์
85 โครงการจา้งเหมาบริการ เพื่อใหก้ารปฏบิติังานของเทศบาล จา้งเหมาบคุคลเพื่อดูแลความ          216,000     216,000      216,000      216,000     216,000 งานจา้งเหมา ผู้ปฏบิติังานจา้งเหมาได้รับ ส านกัปลัด

บคุคลเพื่อชว่ยเหลือในการ ในด้านต่างๆ มปีระสิทธิภาพ เปน็ระเบยีบเรียบร้อยตลาด บริการ ค่าจา้งเหมา เทศบาล

ปฏบิติังาน ประสิทธิผลสามารถชว่ยใหง้าน สด(เชา้) และตลาดสด(เยน็) บรรลุวัตถุ

ประสบผลส าเร็จบรรลุ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการ ประสงค์

วัตถปุระสงค์ รักษาความสงบภายใน ร้อยละ 100

86 ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการ เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนใหก้บั จา่ยค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการ      20,000     20,000      20,000      20,000    20,000 ผู้ปฏบิติัราชการ ผู้ปฏบิติัราชการฯ ได้รับ ส านกัปลัด

อนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งค์กร อปพร. ในการปฏบิติังาน อนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งค์กร อันเป็นประโยชน์ ค่าตอบแทน เทศบาล

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส านกัปลัด แก ่อปท. 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการรักษา รับค่าตอบแทน

ความสงบภายใน ร้อยละ 100
87 โครงการปอ้งกนัและ เพื่อบริการประชาชนในชว่ง จ านวน อปพร. 3 นาย 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน ประชาชนในเขตเทศบาล ส านกัปลัด

ลดอบุติัเหตุชว่งเทศกาล เทศกาลปใีหมป่ฏบิติัตาม ต่อวัน ร่วมกบัเจา้หนา้ที่ ปลอดภยั และผู้เดินทางผ่านเขต เทศบาล

ปใีหม ่ กฎจราจรและเมาไมข่บั เทศบาลประจ าที่จดุตรวจตลอด ร้อยละ 80 เทศบาลได้รับความ

 ใส่หมวกกนันอ๊ค 24 ชั่วโมง เปน็เวลาเจด็วัน ปลอดภยัในการใชร้ถ

 คาดเขม็ขดันริภยั ใชถ้นน
88 โครงการปอ้งกนัและ เพื่อบริการประชาชนในชว่ง จ านวน อปพร. 3 นาย 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน ประชาชนในเขต ส านกัปลัด

ลดอบุติัเหตุชว่งเทศกาล เทศกาลสงกรานต์ปฏบิติัตาม ต่อวัน ร่วมกบัเจา้หนา้ที่ ปลอดภยั เทศบาลและผู้เดินทาง เทศบาล

สงกรานต์ กฎจราจรและเมาไมข่บั เทศบาลประจ าที่จดุตรวจตลอด ร้อยละ 80 ผ่านเขตเทศบาลได้รับ

ใส่หมวกกนันอ๊ค 24 ชั่วโมง เปน็เวลาเจด็วัน ความปลอดภยัในการ
 คาดเขม็ขดันริภยั ใชร้ถใชถ้นน

84 แบบ ผ.02แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

3.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์
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89 โครงการปกปอ้งสถาบนั เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนแสดงออก เพื่อน ากลุ่มพลังมวลชนเขา้ร่วม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกลุ่ม ประชาชนตระหนกัและ ส านกัปลัด
ส าคัญของชาติ ถงึความสมคัรสมานสามคัคีและ กจิกรรมปกปอ้งสถาบนั พลังมวลชน ยดึมั่นในสถาบนัชาติ ศาสนา เทศบาล

ความจงรักภกัดีต่อสถาบนั เขา้ร่วม พระมหากษตัริย์
ส าคัญของชาติ กจิกรรมร้อยละ 50

90 โครงการอบรมอาสาสมคัร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ จดัการฝึกอบรมอาสามคัร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้ อาสาสมคัรปอ้งกนัภยั ส านกัปลัด
ปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน อาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่าย ปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน เขา้ร่วมอบรม ฝ่ายพลเรือนทกุคน เทศบาล
(อปพร.) หลักสูตรทบทวน พลเรือน ใหส้ามารถชว่ยเหลือ จ านวน 1 รุ่น มผู้ีเขา้รับการ มคีวามรู้ สามารถชว่ยเหลือผู้

ผู้ประสบภยัได้อยา่งถกูวิธี อบรมจ านวน  180  คน ร้อยละ 50 ประสบภยัได้อยา่งถกูวิธี
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91 โครงการจา้งเหมาบริการ เพื่อใหก้ารปฏบิติังานของเทศบาล จา้งเหมาบคุคลเพื่อชว่ยเหลือ 432,000 432,000 432,000 432,000 432,000 การปฏบิบัติั การปฏบิติังานด้านต่างๆ กอง
บคุคลเพื่อชว่ยเหลือใน ในด้านต่างๆ มปีระสิทธิภาพ ปฏบิติังานศิลปะ วัฒนธรรม งานด้านต่างๆ ด าเนนิการเปน็ไปอยา่ง การศึกษาฯ

การปฏบิติังาน ประสิทธิผลสามารถชว่ยใหง้าน และประเพณี,งานศิลปะกรรม บรรลุวัตถุ เรียบร้อยบรรลุวัตถปุระสงค์

ประสบผลส าเร็จบรรลุวัตถปุระสงค์  งานฝีมอื,งานชา่งบนัทกึภาพ ประสงค์

 และประมวลผลคอมพวิเตอร์ ร้อยละ 100

และงานธุรการการเงินและบญัชี

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบั การศึกษา
92 โครงการจา้งเหมาบริการ เพื่อใหก้ารปฏบิติังานของเทศบาล จา้งเหมาหรือจา้งเอกชนชว่ยเหลือ      70,000     70,000      70,000      70,000    70,000 การปฏบิติั การปฏบิติังานด้านต่างๆ กอง

อื่นๆ กองการศึกษาศาสนา ในด้านต่างๆ มปีระสิทธิภาพ ปฏบิติังานในส่วนของงาน งานด้านต่างๆ ด าเนนิการเปน็ไปอยา่ง การศึกษาฯ

และวัฒนธรรม ประสิทธิผล สามารถชว่ยใหง้าน บริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา บรรลุวัตถุ เรียบร้อยบรรลุวัตถปุระสงค์
ประสบผลส าเร็จบรรลุวัตถปุระสงค์ ประสงค์

ร้อยละ 100
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งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

 แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)

ที่
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
วตัถุประสงค์โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

3.3  แผนงานการศึกษา



ตวัชี้วดั

    2566   
(บาท)

     2567    
(บาท)

    2568  
(บาท)

    2569  
(บาท)

    2570  
(บาท)

(KPI)

93 โครงการจา้งเหมาบริการ เพื่อใหก้ารปฏบิติังานของเทศบาล จา้งเหมาบคุคลเพื่อชว่ยเหลือ 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 การปฏบิบัติั การปฏบิติังานด้านต่างๆ กอง

บคุคลเพื่อชว่ยเหลือใน ในด้านต่างๆ มปีระสิทธิภาพ ปฏบิติังานด้านธุรการ งานด้านต่างๆ ด าเนนิการเปน็ไปอยา่ง สาธารณสุขฯ

การปฏบิติังาน ประสิทธิผลสามารถชว่ยใหง้าน ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและ บรรลุวัตถุ เรียบร้อยบรรลุวัตถปุระสงค์

ประสบผลส าเร็จบรรลุวัตถุ ปฏบิติังานด้านอนามยั ประสงค์

ประสงค์ ส่ิงแวดล้อมและฝ่ายงานบริการ ร้อยละ 100

สาธารณสุข
94 โครงการจา้งเหมาบริการ เพื่อใหก้ารปฏบิติังานของ ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ ในงาน     50,000     50,000      50,000      50,000    50,000 การปฏบิติั ผู้ปฏบิติังานจา้งเหมาได้รับ กอง

อื่นๆ กองสาธารณสุขฯ เทศบาลในด้านต่างๆ มี บริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข งานด้านต่างๆ ค่าจา้งเหมา สาธารณสุขฯ
ประสิทธิภาพประสิทธิผล บรรลุวัตถุ
สามารถชว่ยใหง้านประสบผล ประสงค์
ส าเร็จบรรลุวัตถปุระสงค์ ร้อยละ 100
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95 โครงการจา้งเหมาบริการ เพื่อใหก้ารปฏบิติังานของเทศบาล จา้งเหมาบคุคลเพื่อชว่ยเหลือ 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 การปฏบิบัติั การปฏบิติังานด้านต่างๆ กอง

บคุคลเพื่อชว่ยเหลือใน ในด้านต่างๆ มปีระสิทธิภาพ ปฏบิติังานจดัท าฎกีา , งานด้านต่างๆ ด าเนนิการเปน็ไปอยา่ง สวัสดิการฯ

การปฏบิติังาน ประสิทธิผลสามารถชว่ยใหง้าน ปฏบิติังานศูนย ์ICT , บรรลุวัตถุ เรียบร้อยบรรลุวัตถปุระสงค์
ประสบผลส าเร็จบรรลุวัตถุ ท าความสะอาดศูนยส่์งเสริม ประสงค์
ประสงค์ ผ้าไหมฯ ดูแลงานด้านสถานที่ ร้อยละ 100

และวัสดุครุภณัฑ์ด้านพสัดุ 
และอาคารสถานที่พร้อมใชง้าน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสังคม
สงเคราะห์
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งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  แบบ ผ.02

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกัผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

3.5  แผนงานสงัคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ

โครงการ
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)วตัถุประสงค์

3.4  แผนงานสาธารณสขุ

วัตถุประสงค์

ที่
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96 ค่าจา้งเหมาบริการอื่นๆ เพื่อใหก้ารปฏบิติังานของ จา่ยค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ ใน     50,000     50,000      50,000      50,000    50,000 งานจา้งเหมา ผู้ปฏบิติังานจา้งเหมา กอง
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลในด้านต่างๆ มี งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสังคม บริการ ได้รับค่าจา้งเหมา สวัสดิการฯ

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงเคราะห์ บรรลุวัตถุ
สามารถชว่ยใหง้านประสบผล ประสงค์
ส าเร็จบรรลุวัตถปุระสงค์ ร้อยละ 100
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97 ค่าจา้งเหมาบริการอื่นๆ เพื่อใหก้ารปฏบิติังานของเทศบาล จา่ยค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ ใน      500,000    500,000     500,000     500,000   500,000 งานจา้งเหมา ผู้ปฏบิติังานจา้งเหมาได้รับ กองชา่ง
กองชา่ง ในด้านต่างๆ มปีระสิทธิภาพ กองชา่ง งานบริหารทั่วไปเกี่ยว บริการ ค่าจา้งเหมา

ประสิทธิผลสามารถชว่ยใหง้าน เคหะและชมุชน บรรลุวัตถุ
ประสบผลส าเร็จบรรลุวัตถปุระสงค์ ประสงค์

98 โครงการจา้งเหมาบริการ เพื่อใหก้ารปฏบิติังานของเทศบาล จา้งเหมาบคุคลเพื่อชว่ยเหลือ 432,000 432,000 432,000 432,000 432,000 การปฏบิบัติั การปฏบิติังานด้านต่างๆ กองชา่ง

บคุคลเพื่อชว่ยเหลือใน ในด้านต่างๆ มปีระสิทธิภาพ ปฏบิติังานด้านพสัดุ , งานด้านต่างๆ ด าเนนิการเปน็ไปอยา่ง

การปฏบิติังาน ประสิทธิผลสามารถชว่ยใหง้าน งานซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน บรรลุวัตถุ เรียบร้อยบรรลุวัตถปุระสงค์

ประสบผลส าเร็จบรรลุวัตถปุระสงค์ และงานบนัทกึขอ้มลู ประสงค์

คอมพวิเตอร์ งานบริหารทั่วไป ร้อยละ 100
เกี่ยวกบัเคหะและชมุชน

99 ค่าจา้งเหมาบริการอื่นๆ เพื่อใหก้ารปฏบิติังานของ จา่ยค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ ใน      720,000     720,000      720,000      720,000     720,000 งานจา้งเหมา ผู้ปฏบิติังานจา้งเหมา กอง
กองสาธารณสุขและ เทศบาลในด้านต่างๆ มี กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม บริการ ได้รับค่าจา้งเหมา สาธารณสุขฯ
ส่ิงแวดล้อม ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล งานก าจดัขยะมลูฝอยและ บรรลุวัตถุ

สามารถชว่ยใหง้านประสบผล ส่ิงปฏกิลู ประสงค์
ส าเร็จบรรลุวัตถปุระสงค์ ร้อยละ 100
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  แบบ ผ.02

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 3.6 แผนงานเคหะและชมุชน

วตัถุประสงค์ที่ โครงการ
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100 โครงการจา้งเหมาบริการ เพื่อใหก้ารปฏบิติังานของเทศบาล จา้งเหมาและจา้งเอกชน 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 การปฏบิติั การปฏบิติังานด้านต่างๆ กอง
กองสาธารณสุขและ ในด้านต่างๆ มปีระสิทธิภาพ ชว่ยเหลือปฏบิติังานในส่วนของ งานด้านต่างๆ ด าเนนิการเปน็ไปอยา่ง สาธารณสุขฯ
ส่ิงแวดล้อม ประสิทธิผล สามารถชว่ยใหง้าน งานโรงฆา่สัตว์ บรรลุวัตถุ เรียบร้อยบรรลุวัตถปุระสงค์

ประสบผลส าเร็จบรรลุวัตถปุระสงค์ ประสงค์
ร้อยละ 100

101 ค่าจา้งเหมาบริการอื่นๆ เพื่อใหก้ารปฏบิติังานของเทศบาล จา่ยค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ ใน      50,000     50,000 50,000 50,000 50,000 งานจา้งเหมา ผู้ปฏบิติังานจา้งเหมาได้รับ กอง

กองสาธารณสุขและ ในด้านต่างๆ มปีระสิทธิภาพ งานตลาดสด บริการ ค่าจา้งเหมา สาธารณสุขฯ

ส่ิงแวดล้อม ประสิทธิผลสามารถชว่ยใหง้าน บรรลุวัตถุ

ประสบผลส าเร็จบรรลุวัตถปุระสงค์ ประสงค์
102 ค่าจา้งเหมาบริการอื่นๆ เพื่อใหก้ารปฏบิติังานของเทศบาล จา่ยค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ ใน      10,000     10,000      10,000      10,000    10,000 งานจา้งเหมา การปฏบิติังานด้านต่างๆ กอง

กองสาธารณสุขและ ในด้านต่างๆ มปีระสิทธิภาพ งานโรงฆา่สัตว์ บริการ ด าเนนิการเปน็ไปอยา่ง สาธารณสุขฯ
ส่ิงแวดล้อม ประสิทธิผลสามารถชว่ยใหง้าน บรรลุวัตถุ เรียบร้อยบรรลุวัตถปุระสงค์

ประสบผลส าเร็จบรรลุวัตถปุระสงค์ ประสงค์

      3.8 แผนงานงบกลาง
ตวัชี้วดั

    2566   
(บาท)

     2567    
(บาท)

    2568  
(บาท)

    2569  
(บาท)

    2570  
(บาท)

(KPI)

103 โครงการค่าใชจ้า่ย เพื่อใหก้ารจราจรในเขตเทศบาล จดัท าเคร่ืองหมายจราจร 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 อบุติัเหตุลดลง ประชาชนมคีวามสะดวก ส านกัปลัด
ในการจดัจราจร มคีวามสะดวกปลอดภยั หรือจา้งท าเคร่ืองหมาย ร้อยละ 80 ปลอดภยัในการสัญจรไป-มา เทศบาล

จราจรในเขตเทศบาล

88แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

งบประมาณ
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่ 3 (บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มแบบมสีว่นร่วมอยา่งยั่งยนื)
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 7  (การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มแบบมสีว่นร่วม)

      4.1  แผนงานเคหะและชมุชน
ตวัชี้วดั

    2566   
(บาท)

     2567    
(บาท)

    2568  
(บาท)

    2569  
(บาท)

    2570  
(บาท)

(KPI)

104 โครงการจา้งแรงงาน เพื่อใหเ้ขตเทศบาลมคีวามเปน็ จา้งแรงงานประชาชนเกบ็ 756,000 756,000 756,000 756,000 756,000 ปริมาณขยะ ชมุชนในเขตเทศบาลสะอาด กอง

ประชาชนเกบ็รวบรวมขยะ ระเบยีบเรียบร้อยไมม่ปีริมาณขยะ รวบรวมขยะมลูฝอยในเขต ลดลง ปราศจากขยะ ประชาชนมี สาธารณสุขฯ

มลูฝอยในชมุชนเทศบาล ตกค้างประชาชนมรีายได้เพิ่ม เทศบาลต าบลบา้นเขว้า ร้อยละ 40 รายได้เพิ่มและสนอง

ต าบลบา้นเขว้า นโยบายของจงัหวัดชยัภมูิ

105 โครงการกอ่สร้างราง เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. 1,000,000  -  -  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง

ระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 14 และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ขนาด 0.30x0.30 เมตร ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง

ชว่งบา้นผู้ใหญบ่า้น อยา่งถกูต้อง ทั้งสองฝ่ัง ยาว 552 เมตร ประโยชน์ มรีะบบ

หมู่ที่ 14 -บา้นนายเม ตามแบบเทศบาล ร้อยละ 80

106 โครงการกอ่สร้างราง เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน โดยกอ่สร้างรางระบายน้ า 230,000  -  -  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง

ระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 2 และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั คสล. ขนาด 0.30x0.30 ม. ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง

ชว่งบา้นพอ่สวัสด์ิ-บา้นพอ่ อยา่งถกูต้อง ยาว 63 ม. ทั้งสองฝ่ัง ประโยชน์ มรีะบบ

ประมวล รวม 126 เมตร ร้อยละ 80

ตามแบบเทศบาล

107 โครงการกอ่สร้างราง เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. 330,000  -  -  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง

ระบายน้ า คสล.หมทูี่ 13 และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ขนาด 0.30x0.30 ม. ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง

ชว่งบา้นนายสมปอง- อยา่งถกูต้อง ยาว 184 เมตร ประโยชน์ มรีะบบ

บา้น อ.เอ้ ตามแบบเทศบาล ร้อยละ 80

89

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

 จดุเร่ิมต้นพกิดั N 15.765531  E 101.915844

 จดุส้ินสุดพกิดั N 15.766129    E 101.916838

ที่ วัตถุประสงค์

      4.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  แบบ ผ.02

โครงการ

 จดุเร่ิมต้นพกิดั N 15.763127  E 101.909032

 จดุส้ินสุดพกิดั N 15.764207    E 101.910037

งบประมาณ
             เปา้หมาย                 

(ผลผลติของโครงการ)



ตวัชี้วดั

    2566   
(บาท)

     2567    
(บาท)

    2568  
(บาท)

    2569  
(บาท)

    2570  
(บาท)

(KPI)

108 โครงการกอ่สร้างราง เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน โดยกอ่สร้างรางระบายน้ า  - 270,000  -  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง

ระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 11 และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั คสล. ขนาด 0.30x0.30 ม. ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง

ชว่งบา้นพอ่ประกอบ-นางไสว อยา่งถกูต้อง ยาว 148 ม. ประโยชน์ มรีะบบ

ประเสริฐกลุ ตามแบบเทศบาล ร้อยละ 80

109 โครงการวางทอ่ระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน โดยวางทอ่ระบายน้ า  - 800,000  -  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง

ชว่งศาลา sml หมู่ที่ 11 และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั คสล. ขนาด  1  ม. ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง

ชว่งบา้นนางไสว ศรีกศุล- อยา่งถกูต้อง ยาว 290  ม. ประโยชน์ มรีะบบ

บา้นนางหลง มะลิออ่ง ตามแบบเทศบาล ร้อยละ 80

คุ้มบา้นนอ้ย 
110 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน โดยกอ่สร้างรางระบายน้ ากว้าง  - 390,000  -  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง

คสล. หมู่ 14 (ชว่งบา้น สท. และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั 0.30 ม. สูงเฉล่ีย 0.30 ม. ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
นวิัฒน ์ สว่างแสง - คอกวัว อยา่งถกูต้อง ยาวไมน่อ้ยกว่า 216 ม. ตาม ประโยชน์ มรีะบบ
นายสมพาน  สิงหเ์ผ่น) แบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ร้อยละ 80

111 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน โดยวางทอ่ขนาด 0.80 ม.  -  - 300,000  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง
หมู่ 12 (ชว่งบา้นผู้ใหญไ่สว และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั พร้อมบอ่พกั ยาวไมน่อ้ยกว่า ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง

ใสแสง  -  บา้นพอ่โปย) อยา่งถกูต้อง 127 ม. ตามแบบเทศบาล ประโยชน์ มรีะบบ
ต าบลบา้นเขว้า ร้อยละ 80

112 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน โดยกอ่สร้างรางระบายน้ ากว้าง  -  -  - 490,000  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง
คสล. ฝ่ังทศิตะวันตก  หมู่ 14 และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั 0.30 ม. สูงเฉล่ีย 0.30 ม. ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง

(ชว่งบา้นผู้ใหญป่ระพนัธ์ อยา่งถกูต้อง ยาวไมน่อ้ยกว่า 254 ม.พร้อม ประโยชน์ มรีะบบ

เกดิถาวร  - บา้นนางเกษร เทคอนกรีตขยายผิวจราจร ไม่ ร้อยละ 80

ทนโนนแดง)

90
นอ้ยกว่า 50 ตร.ม. ตามแบบเทศบาล

โครงการ วัตถุประสงค์ที่
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  แบบ ผ.02

ผลที่คาดว่าจะได้รับ



ตวัชี้วดั

    2566   
(บาท)

     2567    
(บาท)

    2568  
(บาท)

    2569  
(บาท)

    2570  
(บาท)

(KPI)

113 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน โดยกอ่สร้างรางระบายน้ ากว้าง   -  -  -   498,000 ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง
คสล. ฝ่ังทศิตะวันตก  หมู่ 14 และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั 0.30 ม. สูงเฉล่ีย 0.30 ม. ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
(ชว่งบา้นพอ่พร - คอกวัว อยา่งถกูต้อง ยาวไมน่อ้ยกว่า 290 ม. ตาม ประโยชน์ มรีะบบ
นายสมพาน  สิงหเ์ผ่น) แบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ร้อยละ 80

114 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน โดยกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.    154,800  -  -  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง
คสล. หมู่ 11  (ชว่งบา้น และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั กว้าง 0.30 ม. สูงเฉล่ีย 0.30 ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง

นายจนัทร์ - บา้นนายสมบรูณ์ อยา่งถกูต้อง ม. ทั้งสองฝ่ัง หรือมคีวามยาว ประโยชน์ มรีะบบ
ไมน่อ้ยกว่า 86 ม. ตามแบบ ร้อยละ 80
เทศบาลต าบลบา้นเขว้า

115 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน โดยกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.    147,000  -  -  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง
คสล. หมู่ 13  (ชว่งบา้น และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั กว้าง 0.30 ม. สูงเฉล่ีย 0.30 ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
นายชาญชยั  ค าจนัทร์ - อยา่งถกูต้อง ม. ทั้งสองฝ่ัง หรือมคีวามยาว ประโยชน์ มรีะบบ
4 แยกภษูาภณัฑ์ ) ไมน่อ้ยกว่า 82 ม. ตามแบบ ร้อยละ 80

เทศบาลต าบลบา้นเขว้า

116 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน โดยกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.    244,800  -  -  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง
คสล. หมู่ 14  (ชว่งบา้น และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ด้านทศิตะวันตก กว้าง 0.30 ม. ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
นายสมบรูณ์ - บา้นนางรักษ)์ อยา่งถกูต้อง สูงเฉล่ีย 0.30 ม. หรือมคีวาม ประโยชน์ มรีะบบ

ยาวไมน่อ้ยกว่า 136 ม.ตามแบบ ร้อยละ 80
เทศบาลต าบลบา้นเขว้า

117 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาดกว้า 0.50 ม. ลึกเฉล่ีย   -    105,000  -  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง
พร้อมไฟฟา้สาธารณะจาก ลงสู่บอ่บ าบดัอยา่งถกูต้อง 0.50 ม. ยาว 70.00 ม. ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
บา้นแมด้่วง-โรงฆา่สัตว์  ม.1 และมไีฟส่องสว่าง ไฟฟา้สาธารณะจ านวน 3 หลอด ประโยชน์ มรีะบบ มไีฟส่องสว่าง

ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ร้อยละ 80
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118 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาด 0.30 × 0.30 ม.   -    255,000  -  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง
ชว่ง 4 แยกบา้นนายพฒุ - และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ยาว 170.00 ม. ตามแบบ ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
บา้นนางดวง  ปอ้งขนัธ์ ม.1 อยา่งถกูต้อง เทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80

119 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาด 0.50 × 0.50 ม.   -  -     150,000  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง
ถนนโคทองจากบา้นผู้ก ากบั และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ยาว 100.00 ม. ตามแบบ ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
มาโนชญ ์นายพชิยั  ม.1 อยา่งถกูต้อง เทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80
120 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาด  0.30 ×0.30 เมตร   -  -  -       95,000  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง

จากบา้นแมโ่ฮม - บา้นแมห่ล่ า และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ยาว 70.00 ม. ตามแบบ ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
หมู่ที่ 1 อยา่งถกูต้อง เทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80
121 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาด 0.30 × 0.30 ม.   -  -  -  -   279,000 ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง

ชว่งแยกหนองขี้ตม - บา้น และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ยาว 186.00 ม. ตามแบบ ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง

นายถวิล  หมู่ 2 อยา่งถกูต้อง เทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80
122 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาด 0.30 × 0.30 ม.    210,000  -  -  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง

ชว่งแยกบา้นพอ่พนั-บา้นนาย และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ยาว 140.00 ม. ตามแบบ ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
มนตรี (ตะคร้อ) หมู่ 2 อยา่งถกูต้อง เทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80

123 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาด 0.30 × 0.30 ม.      70,000  -  -  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง
จากบา้นพอ่จนัทร์  วีระปติ - และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ยาว 60.00 ม. ตามแบบ ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
บา้นพอ่สมบรูณ์  ผาทอง  ม.2 อยา่งถกูต้อง เทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80
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124 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาด 0.30 × 0.30 ม.    420,000  -  -  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง
ชว่งบา้นแมเ่ผ่ือน-พอ่เรียน- และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ยาว 280.00 ม. ตามแบบ ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง

4 แยกหนองขี้ตม  หมู่ 2 อยา่งถกูต้อง เทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ
ร้อยละ 80

125 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาด  0.30 ×0.30 เมตร   -    225,000  -  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง
ชว่งบา้นพอ่พนั-บา้นนางแต๋ว และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ยาว 150.00 ม. ตามแบบ ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
(ตะคร้อ)  หมู่ 2 อยา่งถกูต้อง เทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80
126 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาด  0.30 ×0.30 เมตร   -    217,500  -  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง

ชว่งบา้น อ.สังวาล - บา้น และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ยาว 145.00 ม. ตามแบบ ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
นางเฮียน  หมู่ 2 อยา่งถกูต้อง เทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80

127 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาด 0.30 × 0.30 ม.   -  -       90,000  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง
จากบา้นแมตุ๊่  สมรูป - บา้น และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ยาว 80.00 ม. ตามแบบ ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง

พอ่ไร  แมช่ม  หมู่ 2 อยา่งถกูต้อง เทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80

128 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาด 0.30 × 0.30 ม.   -  -  -     418,500  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง

ถนนสระหลวง ชว่งบา้น และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ยาว 279.00 ม. ตามแบบ ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง

นายพนัธ์ - บา้นนางประภาพร อยา่งถกูต้อง เทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

หมู่ 2 ร้อยละ 80

129 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาด 0.30 × 0.30 ม.   -  -  -  -   192,000 ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง
ถนนสระหลวง 2  ชว่งบา้น และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ยาว 180.00 ม. ตามแบบ ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง

นางเบา - ยายกาด-นางสิง อยา่งถกูต้อง เทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

หมู่ 2 ร้อยละ 80
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130 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาด  0.30 ×0.30 เมตร      79,500  -  -  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง
ถนนมะขามเฒ่าชว่งบา้น และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ยาว 53.00 ม. ตามแบบ ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
นายสมคิด - นายเพง็-นางรอง อยา่งถกูต้อง เทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ
หมู่ 2 ร้อยละ 80

131 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาด  0.30 ×0.30 เมตร    139,500  -  -  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง
ถนนสระหลวง 3 ชว่งบา้น และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ยาว 93.00 ม. ตามแบบ ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
นายนอ้ย - แยก ธ. สหกรณ์ อยา่งถกูต้อง เทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ
หมู่ 2 ร้อยละ 80

132 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาด 0.30 × 0.30 ม.    210,000  -  -  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง
สายบา้นแมเ่ล็กหนองเค  ม.2 และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ยาว 140.00 ม. ตามแบบ ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง

อยา่งถกูต้อง เทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ
ร้อยละ 80

132 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาด 0.30 × 0.30 ม.   -    165,000  -  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง
สายบา้นแมโ่สก-บา้นพอ่รอง และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ยาว 110.00 ม. ตามแบบ ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
หมู่ 2 อยา่งถกูต้อง เทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80
133 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาด 0.30 × 0.30 ม.   -    140,000  -  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง

โรงสีพอ่ดร-บา้นพอ่หวาด และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ยาว 150.00 ม. ตามแบบ ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
ทั้งสองฝ่ัง  หมู่ 2 อยา่งถกูต้อง เทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80
134 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาด 0.30 × 0.30 ม.   -  -     760,000  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง

3 แยกตะวันออกวัดปทมุาวาส และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ยาว 800.00 ม. ตามแบบ ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
(ทั้งสองฝ่ัง )  หมู่ 2 อยา่งถกูต้อง เทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80
135 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาด  0.80×0.80 เมตร   -  -  -     960,000  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง

จาก 4 แยกหนองขี้ตม - และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ยาว 800.00 ม.หนา 0.15 ม. ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
วัดปทมุาวาส  หมู่ 2 อยา่งถกูต้อง ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80
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136 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาด  0.30 ×0.30 เมตร   -  -  -  -   600,000 ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง
รอบสวนสาธารณะสระหลวง และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ยาว 400.00 ม. ตามแบบ ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
หมู่ 2 อยา่งถกูต้อง เทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80
137 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาด 0.30 × 0.30 ม.    240,000  -  -  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง

จากบา้นหมอสุระ - 4 แยก และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ยาว 200.00 ม. ตามแบบ ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
บา้นพอ่นาย  หมู่ 2 อยา่งถกูต้อง เทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80
138 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาด 0.30 × 0.30 ม.    300,000  -  -  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง

จากบา้นพอ่ประสิทธิ์ - บา้น และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ยาว 250.00 ม. ตามแบบ ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
อ. วิชาญ  หมู่ 2 อยา่งถกูต้อง เทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80
139 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน กว้างเฉล่ีย 0.30×0.30 เมตร      56,000  -  -  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง

จากบา้นพอ่แหลม - บา้นพอ่ และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ยาว 80.00 ม. ตามแบบ ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
พนัธ์  กมุภาว์  หมู่ 2 อยา่งถกูต้อง เทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80
140 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน กว้างเฉล่ีย 0.30×0.30 เมตร   -    100,000  -  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง

จากบา้นแมป่รีดา-บา้นพอ่จรูญ และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ยาว 153.00 ม. ตามแบบ ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
หมู่ 2 อยา่งถกูต้อง เทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80
141 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาด 0.30 × 0.30 ม.   -      90,000  -  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง

จากบา้นพอ่สมส่าห์-ที่ดิน และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ยาว 80.00 ม. ตามแบบ ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
อ.สงคราม  หรัิญเขว้า ม.2 อยา่งถกูต้อง เทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80
142 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาด 0.30 × 0.30 ม.   -  -       95,000  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง

จากบา้นแมตุ๊่ก-บา้นพอ่ไล และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ยาว 70.00 ม. ตามแบบ ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
ทศิตะวันตกหนองเค  หมู่ 2 อยา่งถกูต้อง เทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80
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143 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน กว้างเฉล่ีย 0.30×0.30 เมตร   -  -       85,000  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง
หนา้บา้นยายกอง  แจง้เขว้า และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ยาว 50.00 ม. ตามแบบ ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
หมู่ 2 อยา่งถกูต้อง เทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80
144 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาด 0.30 × 0.30 ม.   -  -  -     135,000  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง

ชว่งบา้นพอ่ปั่น-บา้นแมเ่กง่ และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ยาว 90.00 ม. ตามแบบ ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
หมู่ 11 อยา่งถกูต้อง เทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80
145 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาดกว้าง 0.50×0.50 เมตร   -  -  -  -   428,400 ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง

ชว่งบา้นพอ่นาย  วิชยัโย - และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ลึกเฉี่ย 0.50 ม. ยาว 153 ม. ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
บา้นพอ่เหลือ  มานะหาญ  อยา่งถกูต้อง ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ
ม.11 ร้อยละ 80

146 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาดกว้าง 0.50×0.50 เมตร      700,000  -  -  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง
ชว่งบา้นพอ่ไสว -  บา้นแมน่กึ และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ลึกเฉี่ย 0.50 ม. ยาว 207 ม. ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
เขยีวเขว้า  หมู่ 11 อยา่งถกูต้อง ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80
147 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาดกว้าง 0.50×0.50 เมตร    210,000  -  -  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง

บา้นพอ่เหรียญ (ซอยเกษมสุข) และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ลึกเฉี่ย 0.50 ม. ยาว 140 ม. ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
หมู่ 11 อยา่งถกูต้อง ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80
148 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาดกว้าง 0.50×0.50 เมตร    330,000  -  -  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง

จากบา้นพอ่จนัทร์ - บา้นแม่ และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ลึกเฉี่ย 0.50 ม. ยาว 230 ม. ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
ทองสุข  หมู่ 11 อยา่งถกูต้อง ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80
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149 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน กว้างเฉล่ีย 0.30×0.30 ม.   -      75,000  -  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง
จากบา้น สท. สมศักด์ิ - บา้น และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ยาว 50 ม. ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
แมใ่บ  ปอ้งขนัธ์  หมู่ 11 อยา่งถกูต้อง ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80
150 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาดกว้าง 0.50×0.50 เมตร   -    448,000  -  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง

ซอยบา้น สท.ประสิทธิ์  และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ลึกเฉล่ีย 0.50 ม.ยาว 160 ม. ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
(ตลอดสาย)  หมู่ 12 อยา่งถกูต้อง ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80
151 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาดกว้าง 0.50×0.50 เมตร   -  -      492,800  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง

สายบา้นพอ่เกา้-บา้นพอ่มดั และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ลึกเฉล่ีย 0.50 ม.ยาว 76 ม. ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
พึ่งกศุล  หมู่ 12 อยา่งถกูต้อง ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80
152 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาด 0.30 × 0.30 ม.   -  -  -     140,000  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง

จากบา้นพอ่ฮาด-บา้นแม่ และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ยาว 120.00 ม. ตามแบบ ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
ระเบยีบ  เหล่าฤทธิ์  หมู่ 12 อยา่งถกูต้อง เทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80
153 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาดกว้าง 0.50×0.50 เมตร   -  -  -  -   500,000 ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง

พร้อมขยายผิวจราจรสาย และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ลึก 0.50 ม. ยาว 215 ม. ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
อดุมผล 2 (3แยกถนนทกัษณิ- อยา่งถกูต้อง ขยายผิวจราจรพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า ประโยชน์ มรีะบบ
4 แยกอดุมผล) ม 12 275 ตร.ม.หนา 0.50 ม ร้อยละ 80

ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า
154 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาดกว้าง 0.50×0.50 เมตร    345,000  -  -  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง

จากบา้นพอ่คูณ-บา้นนายแสวง และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ลึก 0.50 ม. ยาว 230.00 ม. ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
บา้นนายโปรย  หมู่ 12 อยา่งถกูต้อง ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80
155 โครงการวางทอ่ระบายน้ าจาก เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน วางทอ่ระบายน้ าขนาด    100,000  -  -  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง

บา้นนางหน ู- บา้นพอ่ดี ม.12 และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั 0.60×1.00 ม. ยาว 100 ม. ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
อยา่งถกูต้อง ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80
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156 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาดกว้าง 0.30×0.30 เมตร      135,000  -  -  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง
ชว่งบา้นนายนนท์-บา้น และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ลึกเฉล่ีย 0.30 ม.ยาว 90 ม. ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
หมอวิทย ์ หมู่ 13 อยา่งถกูต้อง ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80
157 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาดกว้าง 0.30×0.30 เมตร   -      75,000  -  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง

ช่วงบา้นแม่กนิหุน่ -บา้นที่ปรึกษา และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ลึกเฉล่ีย 0.30 ม.ยาว 50 ม. ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
หมู่ 13 อยา่งถกูต้อง ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80
158 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาดกว้าง 0.30×0.30 เมตร   -      90,000  -  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง

ชว่งบา้นนายต๋ีนอ้ย - บา้น และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ลึกเฉล่ีย 0.30 ม.ยาว 60 ม. ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
แมก่นั  หมู่ 13 อยา่งถกูต้อง ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80

159 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาดกว้าง 0.30×0.30 เมตร   -  -     195,000  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง
ชว่งบา้นแมจ่นัทร์  ปอ้งขนัธ์ - และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ลึก 0.30 ม. ยาว 130.00 ม. ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง

หน้าวัดศาลาลอย-ร้านภษูาภณัฑ์ อยา่งถกูต้อง ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ทั้งสองฝ่ัง  หมู่ 13 ร้อยละ 80
160 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาดกว้าง 0.30×0.30เมตร   -  -  -     135,000  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง

ชว่งบา้นนางสันทอน และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ลึก 0.30 ม. ยาว 90.00 ม. ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
(โรงขนมจนี) - บา้นนายทองค า อยา่งถกูต้อง ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ
 หมู่ 13 ร้อยละ 80

161 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาดกว้าง 0.30×0.30 เมตร   -   -  -   105,000 ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง
ชว่งบา้นพอ่เที่ยง-บา้นนาย และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ลึกเฉล่ีย 0.30 ม.ยาว 70 ม. ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
กองเหรียญ  มณีวรรณ  ม.13 อยา่งถกูต้อง ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80
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162 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาดกว้าง 0.50×0.50 เมตร    523,600  -  -  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง
ชว่งบา้นพอ่โสดา-บา้นแมส่ร้อย และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ลึกเฉล่ีย 0.50 ม.ยาว 187 ม. ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
หมู่ 13 อยา่งถกูต้อง ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80
163 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาดกว้าง 0.50×0.50 เมตร    243,600  -  -  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง

ชว่งโรงพมิพว์ัชรินทร์-บา้นนาย และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ลึกเฉล่ีย 0.50 ม.ยาว 87 ม. ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
สมบติั  หมู่ 13 อยา่งถกูต้อง ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80
164 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาดกว้าง 0.50×0.50 เมตร    481,600  -  -  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง

ชว่งบา้นพอ่ผัน-บา้นพอ่ตุ่น และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ลึกเฉล่ีย 0.50 ม.ยาว 172 ม. ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
แมต่ิ่ง  หมู่ 13 อยา่งถกูต้อง ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80
165 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาดกว้าง 0.80×0.80 เมตร   -    720,000  -  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง

ถนนบรูพาชยั จากบา้น อ.นา และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั  ยาว 600.00 ม. ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
สระหลวง  หมู่ 14 อยา่งถกูต้อง ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80
166 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาดกว้าง 0.50×0.50 เมตร   -    150,000  -  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง

ชว่งสระหนองเมื่อย - บา้น และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ลึกเฉล่ีย 0.50 ม.ยาว 100 ม. ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
พอ่ประพนัธ์  หมู่ 14 อยา่งถกูต้อง ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80
167 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาดกว้าง 0.50×0.50 เมตร   -  -     105,000  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง

ชว่งบา้นนายเล่ือน-แยกร้าน และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ลึกเฉล่ีย 0.50 ม.ยาว 70 ม. ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
สีทองเนื้อยา่ง ม.14 อยา่งถกูต้อง ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80
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168 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาดกว้าง 0.50×0.50 เมตร   -  -  -     112,500  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง
ชว่งบา้นนางซ้ิม-บา้นนายสิงห์ และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ลึกเฉล่ีย 0.50 ม.ยาว 75 ม. ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
หมู่ 14 อยา่งถกูต้อง ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80
169 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาดกว้าง 0.50×0.50 เมตร   -  -  -  -  1,736,000 ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง

ชว่งหลังร.ร.บา้นเขว้าศึกษา และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. ยาว 620 ม. ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
สายหนองเมื่อย-บ้านนายสุระศักด์ิ อยา่งถกูต้อง ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ
หมู่ 14 ร้อยละ 80

170 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาดกว้าง 0.50×0.50 เมตร    105,000  -  -  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง
จากบ้านพอ่เพยีร -บ้านพอ่จันทร์ และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ลึกเฉล่ีย 0.50 ม.ยาว 70 ม. ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
หมู่ 14 อยา่งถกูต้อง ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80
171 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาดกว้าง 0.50×0.50 เมตร    112,500  -  -  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง

จากบา้นนายสุนนัท ์ กมุภาว์ - และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ลึกเฉล่ีย 0.50 ม.ยาว 75 ม. ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
ลานกฬีากกบก (หมู1่4เสนอ) อยา่งถกูต้อง ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80
172 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาดกว้าง 0.50×0.50 เมตร    165,000  -  -  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง

จากบา้นนางออ้น-บา้นนายคง และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. ยาว 110 ม. ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
(สองฝ่ังถนน)  หมู่ 14 อยา่งถกูต้อง ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80
173 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาดกว้าง 0.50×0.50 เมตร   -     174,000  -  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง

จากร้านนรินทร์ไหมไทย - และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. ยาว 116 ม. ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
บ้านพอ่เพยีร สายบูรพา ม.14 อยา่งถกูต้อง ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80
174 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาดกว้าง 0.50×0.50 เมตร   -    105,000  -  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง

จากบา้นพอ่ทม-ร.ร.บา้นเขว้า และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ลุกเฉล่ีย 0.50 ม.ยาว 70 ม. ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
ศึกษา  หมู่ 14 อยา่งถกูต้อง ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80
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175 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาดกว้าง 0.50×0.50 เมตร   -  -     402,000  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง
จาก ร.ร.บา้นเขว้าศึกษา  - และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ลึกเฉล่ีย 0.50 ม.ยาว 268 ม. ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
บา้นพอ่ทอ่น  หมู่ 14 อยา่งถกูต้อง ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80
176 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาดกว้าง 0.50×0.50 เมตร   -  -  -     150,000  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง

จากบา้นนายสุระ - บา้นนาย และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ลึกเฉล่ีย 0.50 ม.ยาว 100 ม. ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
จนัทร์   บริบรูณ์   หมู่ 14 อยา่งถกูต้อง ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80
177 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาดกว้าง 0.50×0.50 เมตร   -  -  -  -   180,000 ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง

จากบา้นนายสมรักษ ์- แยก และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ลึกเฉล่ีย 0.50 ม.ยาว 120 ม. ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
บา้นนางวาสนา  หมู่ 14 อยา่งถกูต้อง ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80
178 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน ขนาดกว้าง 0.50×0.50 เมตร    315,000  -  -  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง

จากบา้นนางบวัซอน - บา้น และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. ยาว 210 ม. ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
นายสมศักด์ิ  หมู่ 14 อยา่งถกูต้อง ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80
179 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน กว้างเฉล่ีย 0.30×0.30 เมตร        75,000  -  -  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง

จากบา้นนายเต่ิง-บา้นเลขาวุฒิ และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ยาว 65 เมตร ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
นนท์ภกัดี   หมู่ 14 อยา่งถกูต้อง ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80
180 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน กว้างเฉล่ีย 0.30×0.30 เมตร      65,000  -  -  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง

จากบา้นนายอิ๊ด  นนทภ์กัดี - และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ยาว 56  เมตร ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
บา้นนายยทุธศักด์ิ  ออ่นเขว้า อยา่งถกูต้อง ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ
หมู่ 14 ร้อยละ 80

181 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน กว้างเฉล่ีย 0.30×0.30 เมตร   -      95,000  -  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง
สายบา้นแมส่นทิ  จนิชยั  - และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ยาว 80  เมตร ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
4 แยก (บวัซอน)  หมู่ 14 อยา่งถกูต้อง ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80
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182 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน กว้างเฉล่ีย 0.30×0.30 เมตร   -    475,000  -  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง
บา้นพอ่เหลือ - บา้นนางสายรุ้ง และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ยาว 258  เมตร ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
  หมู่ 1 อยา่งถกูต้อง ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80
183 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าเสียจากชมุชน กว้างเฉล่ีย 0.30×0.30 เมตร   -  -     475,000  -  - ประชาชน น้ าเสียที่เกดิขึ้นจากชมุชน กองชา่ง

บา้นนายสุบนิ  ช านาญ -  บา้น และรวบรวมน้ าเสียลงสู่บอ่บ าบดั ยาว 250  เมตร ได้รับ ถกูรวบรวมและบ าบดัอยา่ง
นางไล้  หมู่ 1 อยา่งถกูต้อง ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ มรีะบบ

ร้อยละ 80
184 โครงการจดัซ้ือที่ดินส าหรับทิ้ง เพื่อใหเ้ทศบาลมทีี่ส าหรับทิ้งและ จดัซ้ือที่ดิน จ านวน 79 ไร่     13,000,000     13,000,000      13,000,000   -   - ทิ้งขยะ เทศบาลมสีถานที่ส าหรับทิ้ง กองสาธาณสุขฯ

ขยะมลูฝอย ก าจดัขยะมลูฝอยที่ถกูวิธี แกไ้ข จ านวน และมกีารก าจดัขยะอยา่งถกู
ปญัหาขยะต าค้างในชมุชน 79 ไร่ วิธี
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 (พัฒนาสงัคมและคุณภาพชวีิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่4 (พัฒนาศักยภาพการทอ่งเทีย่ว)
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185 โครงการจา้งเหมาบคุคลเพื่อ เพื่อแกไ้ขปญัหาพื้นที่ซ่ึงไม่ จ้างเหมาบุคคลด าเนินการตัดแต่ง      648,000     648,000      648,000      648,000     648,000 หญา้และ เทศบาลต าบลบา้นเขว้า กองชา่ง

ปรับปรุงภมูทิศันใ์นเขต ได้รับการปรับปรุงใหม้สีภาพ เกบ็กวาดหญา้และวัชพชืใน วัชพชืลดลง มภีมูทิศันท์ี่สวยงาม

เทศบาลต าบลบา้นเขว้า ภมูทิศันดี์ขึ้นและส่งเสริม เขตเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ร้อยละ 50 มสีถานที่นา่อยู่ร่มร่ืน

อาชพีแกไ้ขปญัหาการว่างงาน งานสวนสาธารณะ

186 โครงการขยายเขตน้ าประปา เพื่อใหป้ระชาชนในเขตเทศบาล ขยายเขตประปาในเขต 500,000  -  -  -  - ประชาชนมี ประชาชนได้ใชน้้ าประปา กองชา่ง

หมทูี่ 1 จากสามแยกตึกขาว- ได้มนี้ าประปาใชอ้ปุโภคและ เทศบาลต าบลบา้นเขว้า น้ าประปาใช้ ในการอปุโภค-บริโภค

บา้นนางสุวัน  มาชยั บริโภค ร้อยละ 90

187 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อใหก้ารจราจรทางถนนมกีาร กอ่สร้างถนน คสล.ขนาด 1,900,000  -  -  -  - ประชาชน ประชาชนสัญจร-ไปมา กองชา่ง

คสล. หมู่ที่ 12 ชว่ง สัญจรไป-มา สะดวก สามารถรอง กว้าง 6 เมตร ยาว 480 ได้รับ ปลอดภยัชว่ยลดอบุติัเหตุ

สามแยกดอนแกว้- รับน้ าหนกัรถได้ที่ระดับมาตรฐาน เมตร พร้อมร้ือถอนผิวจราจร ประโยชน์ บนทอ้งถนน

สามแยกบา้นผู้ใหญไ่สว เดิม พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 1,920 ร้อยละ 80

ตารางเมตร ตามแบบเทศบาล

188 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อใหก้ารจราจรทางถนนมกีาร กอ่สร้างถนน คสล. ขนาด 150,000  -  -  -  - ประชาชน ประชาชนสัญจร-ไปมา กองชา่ง

คสล. หมู่ที่ 14 ชว่งหนา้ สัญจรไป-มา สะดวก สามารถรอง กว้าง 4 เมตร ยาว 61 เมตร ได้รับ ปลอดภยัชว่ยลดอบุติัเหตุ

ศาลาหมู่ที่ 14-บา้นผู้ชว่ย รับน้ าหนกัรถได้ที่ระดับมาตรฐาน ตามแบบเทศบาล ประโยชน์ บนทอ้งถนน

สายทอง มาสงค์ ร้อยละ 80

189 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อใหก้ารจราจรทางถนนมกีาร กอ่สร้างถนน คสล. ขนาด   -     95,000  -  -  - ประชาชน ประชาชนสัญจร-ไปมา กองชา่ง

คสล. หมู่ที ่11 ช่วงบ้าน สัญจรไป-มา สะดวก สามารถรอง กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร ได้รับ ปลอดภยัชว่ยลดอบุติัเหตุ

นายพงษ์ศักด์ิ เชิดเขว้า- รับน้ าหนกัรถได้ที่ระดับมาตรฐาน ตามแบบเทศบาล ประโยชน์ บนทอ้งถนน

บ้านแมเ่สริง ป้องขันธ์ ร้อยละ 80
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5. ยทุธศาสตร์บา้นเมอืงน่าอยู่อยา่งยั่งยนื
5.1 แผนงานเคหะและชมุชน

 จดุเร่ิมต้นพกิดั N 15.761154  E 101.906468

 จดุส้ินสุดพกิดั N 15.760455    E 101.910687

 จดุเร่ิมต้นพกิดั N 15.765603  E 101.915485

 จดุส้ินสุดพกิดั N 15.766083    E 101.915468

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  แบบ ผ.02
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190 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อใหก้ารจราจรทางถนนมกีาร กอ่สร้างถนน คสล. ขนาด   -     60,000  -  -  - ประชาชน ประชาชนสัญจร-ไปมา กองชา่ง

คสล. หมู่ที ่11 ซอยบ้าน สัญจรไป-มา สะดวก สามารถรอง กว้าง 3 เมตร ยาว 29 เมตร ได้รับ ปลอดภยัชว่ยลดอบุติัเหตุ

นายแสวง  พันธ์สง่า- รับน้ าหนกัรถได้ที่ระดับมาตรฐาน ตามแบบเทศบาล ประโยชน์ บนทอ้งถนน

บ้านนางบ่อ กลุเขว้า ร้อยละ 80
191 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อใหก้ารจราจรทางถนนมกีาร โดยกอ่สร้างผิวจราจรกว้าง 490,000  -  -  -  - ประชาชน ประชาชนสัญจร ไป-มา กองชา่ง

แอสฟลัทติ์ก หมู่ 12 สัญจรไป-มา สะดวก สามารถรองรับ 3.00 ม. ยาว 279 ม. หนา ได้รับ ปลอดภยัชว่ยลดอบุติัเหตุ

(ชว่งบา้นนางสุรีย ์เกดิถาวร - น้ าหนกัรถได้ที่ระดับมาตรฐาน 0.15 ม. (เททบัของเดิม) ประโยชน์ บนทอ้งถนน

ถนนสายดอนแกว้ ) ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ร้อยละ 80

192 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อใหก้ารจราจรทางถนนมกีาร โดยกอ่สร้างผิวจราจรกว้าง  - 190,000  -  -  - ประชาชน ประชาชนสัญจร ไป-มา กองชา่ง

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 สัญจรไป-มา สะดวก สามารถรองรับ คิดเปน็พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 318 ได้รับ ปลอดภยัชว่ยลดอบุติัเหตุ

(ชว่งบา้นนายตา-บา้นนายนาย น้ าหนกัรถได้ที่ระดับมาตรฐาน ตร.ม.  หนา 0.15 ม. ประโยชน์ บนทอ้งถนน

ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ร้อยละ 80

193 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟสั เพื่อใหก้ารจราจรทางถนนมกีาร โดยกอ่สร้างถนนแอสฟสัติกส์   1,810,500  -  -  -  - ประชาชน ประชาชนสัญจร ไป-มา กองชา่ง

ติกส์ทบัผิวจราจรเดิม ถนนสาย สัญจรไป-มา สะดวก สามารถรองรับ ทบัผิวจราจรเดิมกว้างเฉล่ีย ได้รับ ปลอดภยัชว่ยลดอบุติัเหตุ

ทกัษณิชว่ง 3 แยกหนองบอน น้ าหนกัรถได้ที่ระดับมาตรฐาน 5.00 ม. ยาว 1,020 ม. หรือ ประโยชน์ บนทอ้งถนน

-วัดศาลาลอย - วัดเจริญผล คิดเปน็พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 5,100 ร้อยละ 80

ตร.ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ

เทศบาลต าบลบา้นเขว้า
194 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหก้ารจราจรทางรถและมถีนน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม  -  - 41,400  -  - ประชาชน ถนนมคีวามคงทนแขง็แรง กองชา่ง

เสริมเหล็ก  ม.11 ชว่งบา้น ที่สามารถรองรับน้ าหนกัรถได้ที่ เหล็ก กว้าง 3 ม. ยาว 23 ม. ได้รับ ประชาชนสัญจร ไป-มา 

นายปอด  แหขนุทด - บา้น ระดับมาตรฐาน และมกีารจราจรที่ หนา 0.50 ม. หรือมพีื้นที่ไม่ ประโยชน์ สะดวก ชว่ยลดอบุติัเหตุบน

นายสุระ สะดวกมากยิ่งขึ้น นอ้ยกว่า 69 ตร.ม. ตามแบบ ร้อยละ 80 ทอ้งถนน

เทศบาลต าบลบา้นเขว้า
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195 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหก้ารจราจรทางรถและมถีนน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม 150,000  -  -  -  - ประชาชน ถนนมคีวามคงทนแขง็แรง กองชา่ง

เสริมเหล็ก  ม.14 ชว่งบา้น ที่สามารถรองรับน้ าหนกัรถได้ที่ เหล็ก กว้าง 3 ม. ยาว 69 ม. ได้รับ ประชาชนสัญจร ไป-มา 

สท.อวยพร  ปอ้งขนัธ์ ระดับมาตรฐาน และมกีารจราจรที่ หนา 0.15 ม. หรือมพีื้นที่ไม่ ประโยชน์ สะดวก ชว่ยลดอบุติัเหตุบน

สะดวกมากยิ่งขึ้น นอ้ยกว่า 207 ตร.ม. ตามแบบ ร้อยละ 80 ทอ้งถนน

เทศบาลต าบลบา้นเขว้า
196 โครงการขยายผิวจราจร เพื่อใหก้ารจราจรทางรถและทาง พื้นที่ขนาด  100 ตร.ม. 600,000  -  -  -  - ประชาชน ถนนทกุสายในซอยเทศบาล กองชา่ง

พร้อมวงเวียนหนา้วัดเจริญผล เทา้ได้มกีารจราจรสะดวกมากยิ่งขึ้น ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ได้รับ มคีวามสวยงามและเปน็

หมู่ 11 ประโยชน์ ระเบยีบเรียบร้อย
ร้อยละ 80

197 โครงการขยายผิวจราจร คสล. เพื่อใหก้ารจราจรทางรถและมถีนน ขยายผิวจราจรขนาดกว้าง 0.30      600,000  -  -  -  - ประชาชน ถนนเทศบาลมคีวามสวยงาม กองชา่ง

พร้อมทอ่ระบายน้ า คสล. และ ที่สามารถรองรับน้ าหนกัรถได้ที่ระ ม. ลึก 0.30 ม. ยาว 60 ม. ได้รับ และเปน็ระเบยีบ เรียบร้อย

กอ่สร้างรางระบายน้ า พร้อม ดับมาตรฐานและมกีารจราจรที่สะ รางระบายน้ ากว้าง 0.50 ม. ประโยชน์ น้ าเนา่เสียในเขตเทศบาล

บอ่พกัน้ า  ถนนอดุมผล ม.12 ดวกมากยิ่งขึ้นแกไ้ขปญัหาน้ าเสีย ลึก 0.50 ม. ยาว 69 ม. บอ่พกั ร้อยละ 80 ไหลลงสู่บอ่บ าบดัน้ าเสีย

ลงสู่บอ่บ าบดัน้ าเสีย น้ าจ านวน 2 บอ่ ตามแบบ อยา่งเปน็ระบบ

เทศบาลต าบลบา้นเขว้า
198 โครงการขยายผิวถนน คสล. เพื่อใหก้ารจราจรทางรถและทาง ขยนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 334,080  -  -  -  - ประชาชน ถนนทกุสายในซอยเทศบาล กองชา่ง

ชว่งถนนอดุมผล 2  หมู่ 12 เทา้ได้มกีารจราจรสะดวกมากยิ่งขึ้น 144 ม. หนา 0.15 ม. ตาม ได้รับ มคีวามสวยงามและเปน็

แบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ ระเบยีบเรียบร้อย
ร้อยละ 80

199 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหก้ารจราจรทางรถและมถีนน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 120 312,000  -  -  -  - ประชาชน ถนนมคีวามคงทนแขง็แรง กองชา่ง

เสริมเหล็ก  บา้นนายรัตน ์- ที่สามารถรองรับน้ าหนกัรถได้ที่ ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ ได้รับ ประชาชนสัญจร ไป-มา 

บา้นพอ่วิชยั  เขยีวเขว้า  ม.11 ระดับมาตรฐาน และมกีารจราจรที่ เทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ สะดวก ชว่ยลดอบุติัเหตุบน

สะดวกมากยิ่งขึ้น ร้อยละ 80 ทอ้งถนน

105

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  แบบ ผ.02



ตวัชี้วดั

    2566   
(บาท)

     2567    
(บาท)

    2568  
(บาท)

    2569  
(บาท)

    2570  
(บาท)

(KPI)

200 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหก้ารจราจรทางรถและมถีนน ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 60 ม.  - 156,000  -  -  - ประชาชน ถนนมคีวามคงทนแขง็แรง กองชา่ง

เสริมเหล็ก บา้นนางสมโภชน ์- ที่สามารถรองรับน้ าหนกัรถได้ที่ หนา 0.15 ม. ตามแบบ ได้รับ ประชาชนสัญจร ไป-มา 

บา้นพอ่จนัทร์  หมู่ 11 ระดับมาตรฐาน และมกีารจราจรที่ เทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ สะดวก ชว่ยลดอบุติัเหตุบน

สะดวกมากยิ่งขึ้น ร้อยละ 80 ทอ้งถนน
201 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหก้ารจราจรทางรถและมถีนน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 230   -     598,000  -  -  - ประชาชน ถนนมคีวามคงทนแขง็แรง กองชา่ง

จากบา้นพอ่จนัทร์ - บา้นแม่ ที่สามารถรองรับน้ าหนกัรถได้ที่ ม. หนา  0.15 ม. ตามแบบ   ได้รับ ประชาชนสัญจร ไป-มา 

ทองสุก  หมู่ที่ 11 ระดับมาตรฐาน และมกีารจราจรที่ เทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ สะดวก ชว่ยลดอบุติัเหตุบน

สะดวกมากยิ่งขึ้น ร้อยละ 80 ทอ้งถนน
202 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหก้ารจราจรทางรถและมถีนน ขยนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว  - 286,000  -  -  - ประชาชน ถนนมคีวามคงทนแขง็แรง กองชา่ง

ฝ่ังทศิใต้ศาลา SML ซอยบา้น ที่สามารถรองรับน้ าหนกัรถได้ที่ 110  ม. หนา 0.15 ม. ตาม ได้รับ ประชาชนสัญจร ไป-มา 

พอ่ม ี  หมู่ 11 ระดับมาตรฐาน และมกีารจราจรที่ แบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ สะดวก ชว่ยลดอบุติัเหตุบน

สะดวกมากยิ่งขึ้น ร้อยละ 80 ทอ้งถนน
203 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหก้ารจราจรทางรถและมถีนน ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 30 ม.  -  - 78,000  -  - ประชาชน ถนนมคีวามคงทนแขง็แรง กองชา่ง

ชว่งบา้นนางจรีพรรณ  ม.12 ที่สามารถรองรับน้ าหนกัรถได้ที่ หนา 0.15 ม. ตามแบบ ได้รับ ประชาชนสัญจร ไป-มา 

ระดับมาตรฐาน และมกีารจราจรที่ เทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ สะดวก ชว่ยลดอบุติัเหตุบน

สะดวกมากยิ่งขึ้น ร้อยละ 80 ทอ้งถนน
204 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหก้ารจราจรทางรถและมถีนน ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 100 ม.  -  -  - 260,000  - ประชาชน ถนนมคีวามคงทนแขง็แรง กองชา่ง

จากบา้นนายแสวง  เด่นวงษ ์- ที่สามารถรองรับน้ าหนกัรถได้ที่ หนา 0.15 ม. ตามแบบ ได้รับ ประชาชนสัญจร ไป-มา 

บา้นนายคง  หมู่ 12 ระดับมาตรฐาน และมกีารจราจรที่ เทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ สะดวก ชว่ยลดอบุติัเหตุบน

สะดวกมากยิ่งขึ้น ร้อยละ 80 ทอ้งถนน
205 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหก้ารจราจรทางรถและมถีนน ขนาดกว้าง 3.00 ม.ยาว 215  -  -  -  - 354,750 ประชาชน ถนนมคีวามคงทนแขง็แรง กองชา่ง

จากอู่รถนายแหว้-บา้นนายฮาด ที่สามารถรองรับน้ าหนกัรถได้ที่ ม. หนา 0.15 ม.   ตามแบบ ได้รับ ประชาชนสัญจร ไป-มา 

เขยีวเขว้า  หมู่ 12 ระดับมาตรฐาน และมกีารจราจรที่ เทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ สะดวก ชว่ยลดอบุติัเหตุบน

สะดวกมากยิ่งขึ้น ร้อยละ 80 ทอ้งถนน
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206 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหก้ารจราจรทางรถและมถีนน ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว   -     957,000  -  -  - ประชาชน ถนนมคีวามคงทนแขง็แรง กองชา่ง

จากส่ีแยกโรงสี - บอ่บ าบดั ที่สามารถรองรับน้ าหนกัรถได้ที่ 580 ม. พร้องลูกรังไหล่ทาง ได้รับ ประชาชนสัญจร ไป-มา 

น้ าเสีย  หมู่ 13 ระดับมาตรฐาน และมกีารจราจรที่ ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ สะดวก ชว่ยลดอบุติัเหตุบน

สะดวกมากยิ่งขึ้น ร้อยละ 80 ทอ้งถนน

207 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหก้ารจราจรทางรถและมถีนน ขยนาดกว้าง 4.00 เมตร  - 520,000  -  -  - ประชาชน ถนนมคีวามคงทนแขง็แรง กองชา่ง

รอบสระหนองเมื่อย  หมู่ 14 ที่สามารถรองรับน้ าหนกัรถได้ที่ ยาว  200 เมตร ได้รับ ประชาชนสัญจร ไป-มา 

ระดับมาตรฐาน และมกีารจราจรที่ แบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ สะดวก ชว่ยลดอบุติัเหตุบน

สะดวกมากยิ่งขึ้น ร้อยละ 80 ทอ้งถนน

208 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหก้ารจราจรทางรถและมถีนน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 130  -  - 338,000  -  - ประชาชน ถนนมคีวามคงทนแขง็แรง กองชา่ง

ชว่งคอกวัวนายแกน่ - บา้น ที่สามารถรองรับน้ าหนกัรถได้ที่ ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ ได้รับ ประชาชนสัญจร ไป-มา 

นายนาย  กาลเขว้า  หมู่ 14 ระดับมาตรฐาน และมกีารจราจรที่ เทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ สะดวก ชว่ยลดอบุติัเหตุบน

สะดวกมากยิ่งขึ้น ร้อยละ 80 ทอ้งถนน

209 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหก้ารจราจรทางรถและมถีนน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว   -  -  -      143,000  - ประชาชน ถนนมคีวามคงทนแขง็แรง กองชา่ง

ชว่งบา้นนายสมพงษศ์รีจนัทร์- ที่สามารถรองรับน้ าหนกัรถได้ที่ 55 ม.  หนา 0.15 ม. ได้รับ ประชาชนสัญจร ไป-มา 
นางหล่ า  จนิดาดวง  หมู่ 14 ระดับมาตรฐาน และมกีารจราจรที่ ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ สะดวก ชว่ยลดอบุติัเหตุบน

สะดวกมากยิ่งขึ้น ร้อยละ 80 ทอ้งถนน

210 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหก้ารจราจรทางรถและมถีนน ขนาดกว้าง 4.00  เมตร   -  -  -  -     208,000 ประชาชน ถนนมคีวามคงทนแขง็แรง กองชา่ง

จากบา้นแมผั่ด  บญุกลุ - ที่สามารถรองรับน้ าหนกัรถได้ที่ ยาว  80 เมตร ได้รับ ประชาชนสัญจร ไป-มา 
บา้นนายสากล  เสนา  ม.14 ระดับมาตรฐาน และมกีารจราจรที่ ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ สะดวก ชว่ยลดอบุติัเหตุบน

สะดวกมากยิ่งขึ้น ร้อยละ 80 ทอ้งถนน
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211 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหก้ารจราจรทางรถและมถีนน ขยนาดกว้าง 4.00 เมตร 156,000  -  -  -  - ประชาชน ถนนมคีวามคงทนแขง็แรง กองชา่ง

ชว่งบา้นนายวิโรจน ์- บา้น ที่สามารถรองรับน้ าหนกัรถได้ที่ ยาว  60 เมตร หนา 0.15 ม. ได้รับ ประชาชนสัญจร ไป-มา 
นางแต้ม  หมู่ 14 ระดับมาตรฐาน และมกีารจราจรที่ ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ สะดวก ชว่ยลดอบุติัเหตุบน

สะดวกมากยิ่งขึ้น ร้อยละ 80 ทอ้งถนน

212 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหก้ารจราจรทางรถและมถีนน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 140 364,000  -  -  -  - ประชาชน ถนนมคีวามคงทนแขง็แรง กองชา่ง

ชว่งบา้นนายนาย  ทชิยั  - ที่สามารถรองรับน้ าหนกัรถได้ที่ ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ ได้รับ ประชาชนสัญจร ไป-มา 
บา้นนายธีรเดช - บา้นนาย ระดับมาตรฐาน และมกีารจราจรที่ เทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ สะดวก ชว่ยลดอบุติัเหตุบน
ประเสริฐ  หมู่ 14 สะดวกมากยิ่งขึ้น ร้อยละ 80 ทอ้งถนน

213 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหก้ารจราจรทางรถและมถีนน ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 80 ม. 208,000  -  -  -  - ประชาชน ถนนมคีวามคงทนแขง็แรง กองชา่ง

ชว่งบา้นนายสุวัฒน ์- บา้น ที่สามารถรองรับน้ าหนกัรถได้ที่ หนา 0.15 ม. ตามแบบ ได้รับ ประชาชนสัญจร ไป-มา 
นายสมศักด์ิ  ฝ่ังหนองเมื่อย ระดับมาตรฐาน และมกีารจราจรที่ เทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ สะดวก ชว่ยลดอบุติัเหตุบน
หมู่ 14 สะดวกมากยิ่งขึ้น ร้อยละ 80 ทอ้งถนน

214 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหก้ารจราจรทางรถและมถีนน ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว   -        99,000  -  -  - ประชาชน ถนนมคีวามคงทนแขง็แรง กองชา่ง

จากบา้นพอ่บ ุ คุ้มเขว้า  - ที่สามารถรองรับน้ าหนกัรถได้ที่ 60 ม.  หนา 0.15 ม. ได้รับ ประชาชนสัญจร ไป-มา 

บา้นพอ่สุวิทย ์ เขยีวเขว้า ระดับมาตรฐาน และมกีารจราจรที่ ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ สะดวก ชว่ยลดอบุติัเหตุบน

หมู่ 14 สะดวกมากยิ่งขึ้น ร้อยละ 80 ทอ้งถนน

215 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหก้ารจราจรทางรถและมถีนน ขนาดกว้าง 4.00  เมตร   -     325,000  -  -  - ประชาชน ถนนมคีวามคงทนแขง็แรง กองชา่ง

จากบา้นนางสละ-บา้นแมป่าน ที่สามารถรองรับน้ าหนกัรถได้ที่ ยาว  125 เมตร หนา 0.15 ม. ได้รับ ประชาชนสัญจร ไป-มา 

หมู่ 14 ระดับมาตรฐาน และมกีารจราจรที่ ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ สะดวก ชว่ยลดอบุติัเหตุบน

สะดวกมากยิ่งขึ้น ร้อยละ 80 ทอ้งถนน
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216 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหก้ารจราจรทางรถและมถีนน ขยนาดกว้าง 3.00 เมตร  -  - 55,000  -  - ประชาชน ถนนมคีวามคงทนแขง็แรง กองชา่ง

จากบา้นแมค่ านอ้ย - บา้น ที่สามารถรองรับน้ าหนกัรถได้ที่ ยาว  30 เมตร หนา 0.15 ม. ได้รับ ประชาชนสัญจร ไป-มา 

นายเจริญ  เหล่าขยนั  ม.14 ระดับมาตรฐาน และมกีารจราจรที่ ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ สะดวก ชว่ยลดอบุติัเหตุบน

สะดวกมากยิ่งขึ้น ร้อยละ 80 ทอ้งถนน

217 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหก้ารจราจรทางรถและมถีนน ขนาดกว้าง3.00ม.ยาว 500 ม.  -  -  - 900,000  - ประชาชน ถนนมคีวามคงทนแขง็แรง กองชา่ง

จากบา้นนางทองคัด - บา้น ที่สามารถรองรับน้ าหนกัรถได้ที่ หนา 0.15 ม. ตามแบบ ได้รับ ประชาชนสัญจร ไป-มา 

นางล าดวน  หมู่ 14 ระดับมาตรฐาน และมกีารจราจรที่ เทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ สะดวก ชว่ยลดอบุติัเหตุบน

สะดวกมากยิ่งขึ้น ร้อยละ 80 ทอ้งถนน

218 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหก้ารจราจรทางรถและมถีนน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว   -  -  -  -     520,000 ประชาชน ถนนมคีวามคงทนแขง็แรง กองชา่ง

ซอยบา้นแมค่ านอ้ย - บา้น ที่สามารถรองรับน้ าหนกัรถได้ที่ 200 ม.  หนา 0.15 ม. ได้รับ ประชาชนสัญจร ไป-มา 

พอ่เจริญ  หมู่ 14 ระดับมาตรฐาน และมกีารจราจรที่ ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ สะดวก ชว่ยลดอบุติัเหตุบน

สะดวกมากยิ่งขึ้น ร้อยละ 80 ทอ้งถนน

219 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟสัท์ติก เพื่อใหก้ารจราจรทางรถและมถีนน เสริมผิวแอสฟสัทติ์กทท์บัผิว      200,000  -  -  -  - ประชาชน ถนนมคีวามคงทนแขง็แรง กองชา่ง

คอนกรีต(สามแยกบ้านนายสมหวัง- ที่สามารถรองรับน้ าหนกัรถได้ที่ จราจรเดิมกว้าง 4.00 ม. ยาว ได้รับ ประชาชนสัญจร ไป-มา 

ศาลาหนองเมื่อย  หมู่ 14 ระดับมาตรฐาน และมกีารจราจรที่ 145 ม. หนา 0.04 ม. หรือคิด ประโยชน์ สะดวก ชว่ยลดอบุติัเหตุบน

สะดวกมากยิ่งขึ้น เปน็พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 580 ตร.ม. ร้อยละ 80 ทอ้งถนน
220 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. มถีนนในการสัญจรไป - มา และ กว้าง 4.00 ม. ยาว 60 ม. 246,000  -  -  -  - ประชาชน ถนนมคีวามคงทนแขง็แรง กองชา่ง

พร้องรางระบายน้ า จากบา้น เพื่อใหก้ารระบายน้ าเสียในเขต หนา 0.15 ม. ขนาด 0.30 × ได้รับ ประชาชนสัญจร ไป-มา 

นายค าตัน  หมู่ 12 เทศบาลเปน็ไปด้วยความสะดวก 0.30 ม. ยาว 60 ม. ตามแบบ ประโยชน์ สะดวก ชว่ยลดอบุติัเหตุบน

เทศบาลต าบลบา้นเขว้า ร้อยละ 80 ทอ้งถนน  น้ าไหลได้สะดวก
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221 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. มถีนนในการสัญจรไป - มา และ กว้าง 4.00 ม. ยาว 130 ม. 348,500  -  -  -  - ประชาชน ถนนมคีวามคงทนแขง็แรง กองชา่ง

พร้องรางระบายน้ า จากบา้น เพื่อใหก้ารระบายน้ าเสียในเขต หนา 0.15 ม. ขนาด 0.30 × ได้รับ ประชาชนสัญจร ไป-มา 

นางทองเติม - บา้นนายค าถดั เทศบาลเปน็ไปด้วยความสะดวก 0.30 ม.ยาว 130 ม. ตามแบบ ประโยชน์ สะดวก ชว่ยลดอบุติัเหตุบน

หมู่ 12 เทศบาลต าบลบา้นเขว้า ร้อยละ 80 ทอ้งถนน  น้ าไหลได้สะดวก

222 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. มถีนนในการสัญจรไป - มา และ กว้าง 4.00 ม. ยาว 260 ม.  - 1,066,000  -  -  - ประชาชน ถนนมคีวามคงทนแขง็แรง กองชา่ง

พร้องรางระบายน้ าชว่งฝ่ัง เพื่อใหก้ารระบายน้ าเสียในเขต หนา 0.15 ม. ขนาด 0.30 × ได้รับ ประชาชนสัญจร ไป-มา 

ทศิใต้วัดศาลาลอย  หมู่ 13 เทศบาลเปน็ไปด้วยความสะดวก 0.30 ม.ยาว 260 ม. ตามแบบ ประโยชน์ สะดวก ชว่ยลดอบุติัเหตุบน

เทศบาลต าบลบา้นเขว้า ร้อยละ 80 ทอ้งถนน  น้ าไหลได้สะดวก
223 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. มถีนนในการสัญจรไป - มา และ กว้าง 4.00 ม. ยาว 400 ม.   -     960,000  -  -  - ประชาชน ถนนมคีวามคงทนแขง็แรง กองชา่ง

พร้องรางระบายน้ าชว่งหลัง เพื่อใหก้ารระบายน้ าเสียในเขต หนา 0.15 ม. ได้รับ ประชาชนสัญจร ไป-มา 

บา้นแมก่มิหุ่น - บา้นนางเตียง เทศบาลเปน็ไปด้วยความสะดวก ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ สะดวก ชว่ยลดอบุติัเหตุบน

กองแกว้   หมู่ 13 ร้อยละ 80 ทอ้งถนน
224 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลัท์

ติกคอนกรีตถนนสายหนองบวั
(ช่วงปะปาบา้นเขวา้-เจว๊ลัคาแคร์
 - บา้นนายสุระ) หมู่ที่1  พกิดั
เร่ิมต้น N.15.776794 
E.101.909349
ถงึ N.15.776468 
E.101.911794

เพือ่ใหก้ารจราจรทางถนนมีการ
สัญจรไป-มา สะดวก สามารถ
รองรับน้ าหนักรถได้ที่ระดับ
มาตรฐาน

โดยเสริมผิวแอสฟลัท์ติกทับผิว
จราจรเดิม กวา้ง 5.00 ม. ยาว
280.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือ
คิดเปน็พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 1,400 
ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร(สีเทอร์
โมพลาสติก) พืน้ที่ไม่น้อยกวา่
84.00  ตร.ม. ตามแบบเทศบาล

 -

 -

469,700

 -  -

ประชาชนได้
รับประโยชน์
ร้อยละ 80

ประชาชนสัญจรไป-มา 
ปลอดภยั
ช่วยลดอบุติัเหตุบนท้องถนน

กองช่าง
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225 โครงการเสริมผิวจราจรแอส
ฟลัทติ์กคอนกรีตถนนสายบรูพา
ชยั-หนองบวั (ชว่งร้าน ร.รุ่งรัตน์
 - บา้นนายไผ่)
หมู่ที่ 1  พกิดัเร่ิมต้น
N.15.775923E.101.9175
92พกิดัส้ินสุด 
N.15.776913 
E.101.914831

เพื่อให้การจราจรทางถนนมีการ
สัญจรไป-มา สะดวก สามารถ
รองรับน้ าหนักรถได้ที่ระดับ
มาตรฐาน

โดยเสริมผิวแอสฟลัท์ติกทับผิว
จราจรเดิม กว้าง 4.00 ม. ยาว 
357.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือ
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,428 
ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร (สีเทอร์
โมพลาสติก) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
107.0 
ตร.ม. ตามแบบเทศบาลต าบลบ้าน
เขว้า

 -  -  - 487,500  - ประชาชนได้
รับประโยชน์
ร้อยละ 80

ประชาชนสัญจรไป-มา 
ปลอดภยั
ชว่ยลดอบุติัเหตุบนทอ้งถนน

กองชา่ง

226 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ติก
คอนกรีตถนนสายสมคิดพฒันา
(ช่วงร้าน กรรณิกาคาแคร์-บ้าน อ.
เบ็ญจา) หมู่ที1่   
พกิัดเร่ิมต้น
N.15.779678E.101.907222
พกิัดส้ินสุด 
N.15.779996 
E.101.905569

เพื่อให้การจราจรทางถนนมีการ
สัญจรไป-มา สะดวก สามารถ
รองรับน้ าหนักรถได้ที่ระดับ
มาตรฐาน

โดยเสริมผิวแอสฟลัท์ติกทับผิว
จราจรเดิม ช่วงที่ 1 กว้าง 18.00
 ม. ยาว 52.40 ม. หนา 0.04 ม.
 ช่วงที่ 2กว้าง 4.80 ม.ยาว 120
 ม.หนา0.04 ม. หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่ว1,519.20ตร.ม.พร้อมตี
เส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก) 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 52.00ตามแบบ
เทศบาลต าบลบ้านเขว้า

494,200  -  -  -  - ประชาชนได้
รับประโยชน์
ร้อยละ 80

ประชาชนสัญจรไป-มา 
ปลอดภยั
ชว่ยลดอบุติัเหตุบนทอ้งถนน

กองชา่ง

227 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลัท์
ติกคอนกรีตถนนสายบา้นใหม่
ซอย 1(ช่วงร้านช่างตา -บา้นนาย
เส็ง) หมู่ที่1      พกิดัเร่ิมต้น 
N.15.771176E.101.90944
3พกิดัส้ินสุด 
N.15.770830 
E.101.906578

เพือ่ใหก้ารจราจรทางถนนมีการ
สัญจรไป-มา สะดวก สามารถ
รองรับน้ าหนักรถได้ที่ระดับ
มาตรฐาน

โดยเสริมผิวแอสฟลัท์ติกทับผิว
จราจรเดิม กวา้ง 4.00 ม. ยาว
327.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือ
คิดเปน็พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 1,308 
ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร(สีเทอร์
โมพลาสติก) พืน้ที่ไม่น้อยกวา่
73.50  ตร.ม. ตามแบบ
เทศบาลต าบลบา้นเขวา้

436,800  -  -  -  - ประชาชนได้
รับประโยชน์
ร้อยละ 80

ประชาชนสัญจรไป-มา 
ปลอดภยั
ชว่ยลดอบุติัเหตุบนทอ้งถนน

กองชา่ง

111

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ



ตวัชี้วดั

    2566   
(บาท)

     2567    
(บาท)

    2568  
(บาท)

    2569  
(บาท)

    2570  
(บาท)

(KPI)

228 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลัท์
ติกคอนกรีตถนนสายปทุมทอง
(ช่วงทิศเหนือวดัปทุมาวาส -บา้น
นายอาทิตย์) หมู่ที่1    พกิดั
เร่ิมต้น 
N.15.773137E.101.91012
6พกิดัส้ินสุด 
N.15.772991 
E.101.911602

เพือ่ใหก้ารจราจรทางถนนมีการ
สัญจรไป-มา สะดวก สามารถ
รองรับน้ าหนักรถได้ที่ระดับ
มาตรฐาน

โดยเสริมผิวแอสฟลัท์ติกทับผิว
จราจรเดิม กวา้ง 8.00 ม. ยาว 
155.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือ
คิดเปน็พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 1,240 
ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร(สีเทอร์
โมพลาสติก) พืน้ที่ไม่น้อยกวา่
34.90   ตร.ม.ตามแบบ
เทศบาลต าบลบา้นเขวา้

486,400  -  -  -  - ประชาชนได้
รับประโยชน์
ร้อยละ 80

ประชาชนสัญจรไป-มา 
ปลอดภยั
ชว่ยลดอบุติัเหตุบนทอ้งถนน

กองชา่ง

229 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลัท์
ติกคอนกรีตถนนสายหนองขีต้ม
(ช่วงบา้น อ.ปราโมทย ์-บา้นนาย
ถวลิ) หมู่ที่1  พกิดัเร่ิมต้น
N.15.767800 
E.101.908930พกิดัส้ินสุด 
N.15.768130 
E.101.914632

เพือ่ใหก้ารจราจรทางถนนมีการ
สัญจรไป-มา สะดวก สามารถ
รองรับน้ าหนักรถได้ที่ระดับ
มาตรฐาน

โดยเสริมผิวแอสฟลัท์ติกทับผิว
จราจรเดิม กวา้ง 5.00 ม. ยาว 
652.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือ
คิดเปน็พืน้ที่ไม่น้อยกวา่  
3,260.00ตร.ม. พร้อมตีเส้น
จราจร(สีเทอร์โมพลาสติก) พืน้ที่
ไม่น้อยกวา่147.00  ตร.ม. ตาม
แบบเทศบาลต าบลบา้นเขวา้

1,301,100  -  -  -  - ประชาชนได้
รับประโยชน์
ร้อยละ 80

ประชาชนสัญจรไป-มา 
ปลอดภยั
ชว่ยลดอบุติัเหตุบนทอ้งถนน

กองชา่ง

230 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลัท์
ติกคอนกรีตถนนสายทิศใต้ ร .ร.
อนุบาลบา้นเขวา้ หมู่ที่1 พกิดั
เร่ิมต้น N.15.775113 
E.101.908983     พกิดัส้ินสุด
 N.15.775269 
E.101.907841

เพือ่ใหก้ารจราจรทางถนนมีการ
สัญจรไป-มา สะดวก สามารถ
รองรับน้ าหนักรถได้ที่ระดับ
มาตรฐาน

โดยเสริมผิวแอสฟลัท์ติกทับผิว
จราจรเดิม กวา้ง 12.00 ม. ยาว
120.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือ
คิดเปน็พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 1,440 
 ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร(สีเทอร์
โมพลาสติก) พืน้ที่ไม่น้อยกวา่
35.00  ตร.ม. ตามแบบ
เทศบาลต าบลบา้นเขวา้

462,700  -  -  -  - ประชาชนได้
รับประโยชน์
ร้อยละ 80

ประชาชนสัญจรไป-มา 
ปลอดภยั
ชว่ยลดอบุติัเหตุบนทอ้งถนน

กองชา่ง

112

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  แบบ ผ.02



ตวัชี้วดั

    2566   
(บาท)

     2567    
(บาท)

    2568  
(บาท)

    2569  
(บาท)

    2570  
(บาท)

(KPI)

231 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลัท์
ติกคอนกรีตถนนสายปทุมทอง 2
(ช่วง ทิศใต้วดัปทุมาวาส ) หมู่ที่1
พกิดัเร่ิมต้น N.15.771558 
E.101.909711พกิดัส้ินสุด 
N.15.771252 
E.101.911493

เพือ่ใหก้ารจราจรทางถนนมีการ
สัญจรไป-มา สะดวก สามารถ
รองรับน้ าหนักรถได้ที่ระดับ
มาตรฐาน

โดยเสริมผิวแอสฟลัท์ติกทับผิว
จราจรเดิม กวา้ง 4.00 ม. ยาว 
194.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือ
คิดเปน็พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 776.00
  ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร(สีเทอร์
โมพลาสติก) พืน้ที่ไม่น้อยกวา่
44.00  ตร.ม. ตามแบบ
เทศบาลต าบลบา้นเขวา้

313,100  -  -  -  - ประชาชนได้
รับประโยชน์
ร้อยละ 80

ประชาชนสัญจรไป-มา 
ปลอดภยั
ชว่ยลดอบุติัเหตุบนทอ้งถนน

กองชา่ง

232 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลัท์
ติกคอนกรีตถนนสายบา้นใหม่  2 
(ช่วงร้านประคองพาณิชย ์- บา้น
นางไร) หมู่ที่1   พกิดัเร่ิมต้น 
N.15.770048 
E.101.909123   พกิดัส้ินสุด 
N.15.770071 
E.101.906901

เพือ่ใหก้ารจราจรทางถนนมีการ
สัญจรไป-มา สะดวก สามารถ
รองรับน้ าหนักรถได้ที่ระดับ
มาตรฐาน

โดยเสริมผิวแอสฟลัท์ติกทับผิว
จราจรเดิม กวา้ง 4.00 ม. ยาว 
247.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือ
คิดเปน็พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 988  
ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร(สีเทอร์
โมพลาสติก) พืน้ที่ไม่น้อยกวา่
55.60  ตร.ม. ตามแบบ
เทศบาลต าบลบา้นเขวา้

398,500  -  -  -  - ประชาชนได้
รับประโยชน์
ร้อยละ 80

ประชาชนสัญจรไป-มา 
ปลอดภยั
ชว่ยลดอบุติัเหตุบนทอ้งถนน

กองชา่ง

233 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลัท์
ติกคอนกรีตถนนสายบา้นใหม่ 
ซอย 3 (ช่วงร้านนายโอน -บา้น
นางกมิหล่ัน)หมู่ที่1 พกิดัเร่ิมต้น 
N.15.768434E.101.90895
1พกิดัส้ินสุด 
N.15.768422
E.101.907133

เพือ่ใหก้ารจราจรทางถนนมีการ
สัญจรไป-มา สะดวก สามารถ
รองรับน้ าหนักรถได้ที่ระดับ
มาตรฐาน

โดยเสริมผิวแอสฟลัท์ติกทับผิว
จราจรเดิม กวา้ง 4.00 ม. ยาว
150.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือ
พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 600  ตร.ม.
พร้อมตีเส้นจราจร(สีเทอร์โม
พลาสติก) พืน้ที่ไม่น้อยกวา่
33.80  ตร.ม. ตามแบบ
เทศบาลต าบลบา้นเขวา้

242,000  -  -  -  - ประชาชนได้
รับประโยชน์
ร้อยละ 80

ประชาชนสัญจรไป-มา 
ปลอดภยั
ชว่ยลดอบุติัเหตุบนทอ้งถนน

กองชา่ง

113

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  แบบ ผ.02



ตวัชี้วดั

    2566   
(บาท)

     2567    
(บาท)

    2568  
(บาท)

    2569  
(บาท)

    2570  
(บาท)

(KPI)

234 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลัท์
ติกคอนกรีตถนนสายบา้นใหม่ 
(ช่วงตลาดสดเช้า  -บา้นนางด้วง )
 หมู่ท่ี1พกิดัเร่ิมต้น
N.15.767526E.101.90876
4  พกิดัส้ินสุด 
N.15.768461 
E.101.905226

เพือ่ใหก้ารจราจรทางถนนมีการ
สัญจรไป-มา สะดวก สามารถ
รองรับน้ าหนักรถได้ที่ระดับ
มาตรฐาน

โดยเสริมผิวแอสฟลัท์ติกทับผิว
จราจรเดิม  ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 
ม. ยาว 53.00 ม. หนา 0.04 ม.
 และ กว้าง 5.00 ม.ยาว 450 ม.
 หนา0.04 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 2,462.00 ตร.ม.พร้อม
ตีเส้นจราจร(สีเทอร์โมพลาสติก) 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 115.00  ตร.ม.
 ตามแบบเทศบาลต าบลบ้านเขว้า

817,300  -  -  -  - ประชาชนได้
รับประโยชน์
ร้อยละ 80

ประชาชนสัญจรไป-มา 
ปลอดภยั
ชว่ยลดอบุติัเหตุบนทอ้งถนน

กองชา่ง

235 โครงการเสริมผิวจราจรแอส
ฟลัทติ์กคอนกรีตถนนสายบา้น
ใหม ่ซอย 4(ชว่งบา้นนายเร่ิม-
บา้นนางประพนัธ์ ) 
พกิดัเร่ิมต้น 
N.15.768204E.101.9070
49พกิดัส้ินสุด 
N.15.770448E.101.9067
30

เพื่อใหก้ารจราจรทางถนนมกีาร
สัญจรไป-มา สะดวก สามารถ
รองรับน้ าหนกัรถได้ที่ระดับ
มาตรฐาน

โดยเสริมผิวแอสฟลัทติ์กทบัผิว
จราจร เดิม กว้าง 5.00 ม. ยาว
 300.00 ม. หนา 0.04 ม. 
หรือคิดเปน็พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
1500.00 ตร.ม.พร้อมตีเส้น
จราจร(สีเทอร์โมพลาสติก) 
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า67.30  ตร.ม.
 ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเข
ว้า

494,300  -  -  -  - ประชาชนได้
รับประโยชน์
ร้อยละ 80

ประชาชนสัญจรไป-มา 
ปลอดภยั
ชว่ยลดอบุติัเหตุบนทอ้งถนน

กองชา่ง

236 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
สายรอบรร.อนบุาลหลวงภกัดี 
หมู่ที1่พกิดัเร่ิมต้น
N.15.770972 
E.101.911565  พกิดัส้ินสุด
 N.15.771660 
E.101.912445

เพื่อใหก้ารจราจรทางถนนมกีาร
สัญจรไป-มา สะดวก สามารถ
รองรับน้ าหนกัรถได้ที่ระดับ
มาตรฐาน

โดยกอ่สร้างผิวจราจร คสล. 
ขนาดกว้าง3.00 ม. ยาว 
216.00 ม.หนา 0.15 ม. 
หรือคิดเปน็พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
648.00 ตร.ม. ตามแบบ
เทศบาลต าบลบา้นเขว้า

373,200  -  -  -  - ประชาชนได้
รับประโยชน์
ร้อยละ 80

ประชาชนสัญจรไป-มา 
ปลอดภยั
ชว่ยลดอบุติัเหตุบนทอ้งถนน

กองชา่ง

114

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  แบบ ผ.02



ตวัชี้วดั

    2566   
(บาท)

     2567    
(บาท)

    2568  
(บาท)

    2569  
(บาท)

    2570  
(บาท)

(KPI)

237 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
สายหวัหนองบวั5(ชว่งบา้นนาย
สุทนิ-เนสิเซอร่ี) หมู่ที1่     พกิดั
เร่ิมต้น 
N.15.780113E.101.9139
31พกิดัส้ินสุด 
N.15.779985 
E.101.912539

เพื่อใหก้ารจราจรทางถนนมกีาร
สัญจรไป-มา สะดวก สามารถ
รองรับน้ าหนกัรถได้ที่ระดับ
มาตรฐาน

โดยกอ่สร้างผิวจราจร คสล. 
ขนาดกว้าง3.00 ม. ยาว 
148.00 ม.หนา 0.15 ม. 
หรือคิดเปน็พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
444.00 ตร.ม.ตามแบบ
เทศบาลต าบลบา้นเขว้า

255,700  -  -  -  - ประชาชนได้
รับประโยชน์
ร้อยละ 80

ประชาชนสัญจรไป-มา 
ปลอดภยั
ชว่ยลดอบุติัเหตุบนทอ้งถนน

กองชา่ง

238 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
สายบา้นใหมซ่อย6 (บา้นนายจิ
ระศักด์ิ-บา้นนายกลุ) หมู่ที1่
พกิดัเร่ิมต้น 
N.15.767034E.101.9070
99พกิดัส้ินสุด N.15.767483
 E.101.906825

เพื่อใหก้ารจราจรทางถนนมกีาร
สัญจรไป-มา สะดวก สามารถ
รองรับน้ าหนกัรถได้ที่ระดับ
มาตรฐาน

โดยกอ่สร้างผิวจราจร คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
218.00 ม.หนา 0.15 ม. 
หรือคิดเปน็พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
872.00 ตร.ม.ตามแบบ
เทศบาลต าบลบา้นเขว้า

495,800  -  -  -  - ประชาชนได้
รับประโยชน์
ร้อยละ 80

ประชาชนสัญจรไป-มา 
ปลอดภยั
ชว่ยลดอบุติัเหตุบนทอ้งถนน

กองชา่ง

239 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
สายตลาดสดเชา้-หนองเข ้หมู่ที่
1พกิดัเร่ิมต้น 
N.15.7677223 
E.101.908187  พกิดัส้ินสุด
 N.15.767032 
E.101.907146

เพื่อใหก้ารจราจรทางถนนมกีาร
สัญจรไป-มา สะดวก สามารถ
รองรับน้ าหนกัรถได้ที่ระดับ
มาตรฐาน

โดยกอ่สร้างผิวจราจร คสล. 
ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 
125.00 ม.หนา 0.15 ม. 
หรือคิดเปน็พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
312.50 ตร.ม. ตามแบบ
เทศบาลต าบลบา้นเขว้า

181,700  -  -  -  - ประชาชนได้
รับประโยชน์
ร้อยละ 80

ประชาชนสัญจรไป-มา 
ปลอดภยั
ชว่ยลดอบุติัเหตุบนทอ้งถนน

กองชา่ง

115

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  แบบ ผ.02

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



ตวัชี้วดั

    2566   
(บาท)

     2567    
(บาท)

    2568  
(บาท)

    2569  
(บาท)

    2570  
(บาท)

(KPI)

240 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
รอบสระหนองเข ้หมู่ที่ 1  พกิดั 
N.15.766759 
E.101.907545

เพื่อใหก้ารจราจรทางถนนมกีาร
สัญจรไป-มา สะดวก สามารถ
รองรับน้ าหนกัรถได้ที่ระดับ
มาตรฐาน

โดยกอ่สร้างผิวจราจร คสล. 
ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 
180.00 ม.หนา 0.15 ม. 
หรือคิดเปน็พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
450.00 ตร.ม. ตามแบบ
เทศบาลต าบลบา้นเขว้า

 - 261,700  -  -  - ประชาชนได้
รับประโยชน์
ร้อยละ 80

ประชาชนสัญจรไป-มา 
ปลอดภยั
ชว่ยลดอบุติัเหตุบนทอ้งถนน

กองชา่ง

241 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
สายเปรมประชาชื่น3(ชว่งบา้น 
อ.วิเศษ - บา้นนางสร้อย) หมู่ที่
1พกิดัเร่ิมต้น N.15.781013 
E.101.907367 พกิดัส้ินสุด 
N.15.781330 
E.101.906713

เพื่อใหก้ารจราจรทางถนนมกีาร
สัญจรไป-มา สะดวก สามารถ
รองรับน้ าหนกัรถได้ที่ระดับ
มาตรฐาน

โดยกอ่สร้างผิวจราจร คสล. 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 
82.00 ม.หรือคิดเปน็พื้นที่ไม่
นอ้ยกว่า 246.00 ตร.ม. ตาม
แบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า

 - 141,600  -  -  - ประชาชนได้
รับประโยชน์
ร้อยละ 80

ประชาชนสัญจรไป-มา 
ปลอดภยั
ชว่ยลดอบุติัเหตุบนทอ้งถนน

กองชา่ง

242 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
สายหวัหนองบวั 6(บา้นสุรเดช 
สุนคร - บา้นนายเสนห่์) หมู่ที1่ 
 พกิดัเร่ิมต้น N.15.781013 
E.101.907367 พกิดัส้ินสุด 
N.15.781330 
E.101.906713

เพื่อใหก้ารจราจรทางถนนมกีาร
สัญจรไป-มา สะดวก สามารถ
รองรับน้ าหนกัรถได้ที่ระดับ
มาตรฐาน

โดยกอ่สร้างผิวจราจร คสล. 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 
140.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือคิดเปน็พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
420.00 ตร.ม. ตามแบบ
เทศบาลต าบลบา้นเขว้า

 - 241,800  -  -  - ประชาชนได้
รับประโยชน์
ร้อยละ 80

ประชาชนสัญจรไป-มา 
ปลอดภยั
ชว่ยลดอบุติัเหตุบนทอ้งถนน

กองชา่ง

116

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  แบบ ผ.02

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ



ตวัชี้วดั

    2566   
(บาท)

     2567    
(บาท)

    2568  
(บาท)

    2569  
(บาท)

    2570  
(บาท)

(KPI)

243 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
สายเปรมประชาชื่น2(ชว่ง 
อปพร.เทศบาล - ร้านกาแฟมู่
หลาน)หมู่ที1่   พกิดัเร่ิมต้น 
N.15.780750E.101.9074
81พกิดัส้ินสุด N.15.780239
 E.101.909564

เพื่อใหก้ารจราจรทางถนนมกีาร
สัญจรไป-มา สะดวก สามารถ
รองรับน้ าหนกัรถได้ที่ระดับ
มาตรฐาน

โดยกอ่สร้างผิวจราจร คสล. 
ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 
177.00 ม.หนา 0.15 ม. 
หรือคิดเปน็พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
885.00 ตร.ม.ตามแบบ
เทศบาลต าบลบา้นเขว้า

 - 499,400  -  -  - ประชาชนได้
รับประโยชน์
ร้อยละ 80

ประชาชนสัญจรไป-มา 
ปลอดภยั
ชว่ยลดอบุติัเหตุบนทอ้งถนน

กองชา่ง

244 โครงการปรับปรุงภมูทิศันส์ระ
หนองขี้ตม หมู่ที่ 1  พกิดั 
N.15.767838 
E.101.911245

เพื่อปรับภมูทิศันแ์ลสภาพแวดล้อม
รอบสระหนองขี้ตม ใหดู้สวยงาม 
ร่มร่ืน มากขึ้นและใหม้สีถานที่ใน
การออกก าลังกาย

โดยกอ่สร้างผิวจราจรรอบสระ 
คิดเปน็พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 200 
ตร.ม.หนา 0.15 ม. หนิดาด
ตล่ิง ไมน่อ้ยกว่า 480 ตร.ม. 
และบนัได คสล. 2 จดุตามแบบ
เทศบาลต าบลบา้นเขว้า

 - 490,000  -  -  - ประชาชนได้
รับประโยชน์
ร้อยละ 80

สระหนองขี้ตมจะมภีมูทิศัน์
ที่สวยงาม ร่มร่ืน เหมาะ
ส าหรับการพกัผ่อนของ
ประชาชน

กองชา่ง

245 โครงการเสริมผิวจราจรแอส
ฟลัทติ์กคอนกรีตถนนสายปทมุ
ทอง1
(ชว่งร้านวันใหมเ่ฟอร์นเิจอร์
สามแยกโรงปลาท ู) หมู่ที2่พกิดั
เร่ิมต้น N.15.771300 
E.101.915892  พกิดัส้ินสุด
 N.15.771633 
E.101.913054

เพื่อใหก้ารจราจรทางถนนมกีาร
สัญจรไป-มา สะดวก สามารถ
รองรับน้ าหนกัรถได้ที่ระดับ
มาตรฐาน

โดยเสริมผิวแอสฟลัทติ์กทบัผิว
จราจรเดิม กว้าง 5.00 ม. ยาว
307.00 ม. หนา 0.04 ม. 
หรือคิดเปน็พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
1,535ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร
(สีเทอร์โมพลาสติก) พื้นที่ไม่
นอ้ยกว่า53.00  ตร.ม. ตาม
แบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า

499,500 499,500  -  -  - ประชาชนได้
รับประโยชน์
ร้อยละ 80

ประชาชนสัญจรไป-มา 
ปลอดภยั
ชว่ยลดอบุติัเหตุบนทอ้งถนน

กองชา่ง

117

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  แบบ ผ.02

ที่ โครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



ตวัชี้วดั

    2566   
(บาท)

     2567    
(บาท)

    2568  
(บาท)

    2569  
(บาท)

    2570  
(บาท)

(KPI)

246 โครงการเสริมผิวจราจรแอส
ฟลัทติ์กคอนกรีตถนนสายปฐม
พาณิชย ์(ชว่งบา้นนายเร่ิม -
ร้านดิสโก)้ หมู่ที2่  พกิดัเร่ิมต้น
 N.15.766791 
E.101.910003  พกิดัส้ินสุด
 N.15.764626 
E.101.910306

เพื่อใหก้ารจราจรทางถนนมกีาร
สัญจรไป-มา สะดวก สามารถ
รองรับน้ าหนกัรถได้ที่ระดับ
มาตรฐาน

โดยเสริมผิวแอสฟลัทติ์กทบัผิว
จราจรเดิม กว้าง 6.00 ม. ยาว
250.00 ม. หนา 0.04 ม. 
หรือคิดเปน็พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
1500.00 ตร.ม.พร้อมตีเส้น
จราจร(สีเทอร์โมพลาสติก) 
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า57.00  ตร.ม.
 ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเข
ว้า

490,200  -  -  -  - ประชาชนได้
รับประโยชน์
ร้อยละ 80

ประชาชนสัญจรไป-มา 
ปลอดภยั
ชว่ยลดอบุติัเหตุบนทอ้งถนน

กองชา่ง

247 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
สายหวัหนองบวั1(ชว่งบา้นนาง
เสริม-บา้นนางจ าปี) หมู่ที2่พกิดั
เร่ิมต้น N.15.775912 
E.101.916360พกิดัส้ินสุด 
N.15.776903 
E.101.916378

เพื่อใหก้ารจราจรทางถนนมกีาร
สัญจรไป-มา สะดวก สามารถ
รองรับน้ าหนกัรถได้ที่ระดับ
มาตรฐาน

โดยกอ่สร้างผิวจราจร คสล. 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 
105.00 ม.หนา 0.15 ม. 
หรือคิดเปน็พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
315.00 ตร.ม.ตามแบบ
เทศบาลต าบลบา้นเขว้า

181,400  -  -  -  - ประชาชนได้
รับประโยชน์
ร้อยละ 80

ประชาชนสัญจรไป-มา 
ปลอดภยั
ชว่ยลดอบุติัเหตุบนทอ้งถนน

กองชา่ง

248 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
สายหวัหนองบวั3(ชว่งบา้นนาง
พชัรีญา) หมู่ที2่พกิดัเร่ิมต้น 
N.15.775909 
E.101.915926พกิดัส้ินสุด 
N.15.775452 
E.101.915880

เพื่อใหก้ารจราจรทางถนนมกีาร
สัญจรไป-มา สะดวก สามารถ
รองรับน้ าหนกัรถได้ที่ระดับ
มาตรฐาน

โดยกอ่สร้างผิวจราจร คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
48.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือ
คิดเปน็พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
192.00 ตร.ม.ตามแบบ
เทศบาลต าบลบา้นเขว้า

109,100  -  -  -  - ประชาชนได้
รับประโยชน์
ร้อยละ 80

ประชาชนสัญจรไป-มา 
ปลอดภยั
ชว่ยลดอบุติัเหตุบนทอ้งถนน

กองชา่ง

118

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  แบบ ผ.02

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ



ตวัชี้วดั

    2566   
(บาท)

     2567    
(บาท)

    2568  
(บาท)

    2569  
(บาท)

    2570  
(บาท)

(KPI)

249 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
ถนนสายหวัหนองเค(ชว่งสระ
หนองเค-บา้นนายถวิล) หมู่ที2่  
 พกิดัเร่ิมต้น
N.15.768625E.101.9132
97พกิดัส้ินสุด 
N.15.768154 
E.101.914637

เพื่อใหก้ารจราจรทางถนนมกีาร
สัญจรไป-มา สะดวก สามารถ
รองรับน้ าหนกัรถได้ที่ระดับ
มาตรฐาน

โดยกอ่สร้างผิวจราจร คสล. 
ขนาดกว้าง 2.72 ม. ยาว 
147.00 ม.หนา 0.15 ม. 
หรือคิดเปน็พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
399.84 ตร.ม.ตามแบบ
เทศบาลต าบลบา้นเขว้า

231,400  -  -  -  - ประชาชนได้
รับประโยชน์
ร้อยละ 80

ประชาชนสัญจรไป-มา 
ปลอดภยั
ชว่ยลดอบุติัเหตุบนทอ้งถนน

กองชา่ง

250 โครงการขยายผิว คสล. รอบสระ
หนองเค หมู่ที2่    
จดุที่ 1
N.15.768414E.101.913282
จดุที่2 
N.15.768428E.101.913490
จดุที่3 
N.15.768041E.101.913515
จดุที่4 
N.15.768046 E.101.913338

เพื่อใหก้ารจราจรทางถนนมกีาร
สัญจรไป-มา สะดวก สามารถ
รองรับน้ าหนกัรถได้ที่ระดับ
มาตรฐาน

โดยกอ่สร้างผิวจราจร คสล. 
หนา 0.15 ม. หรือคิดเปน็พื้นที่
ไมน่อ้ยกว่า 640.00 ตร.ม.
ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า

 - 423,500  -  -  - ประชาชนได้
รับประโยชน์
ร้อยละ 80

ประชาชนสัญจรไป-มา 
ปลอดภยั
ชว่ยลดอบุติัเหตุบนทอ้งถนน

กองชา่ง

251 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
บรูพาชยั2(สุขศาลา) หมู่ที2่
พกิดัเร่ิมต้น N.15.769568 
E.101.914901พกิดัส้ินสุด 
N.15.769222 
E.101.914738

เพื่อใหก้ารจราจรทางถนนมกีาร
สัญจรไป-มา สะดวก สามารถ
รองรับน้ าหนกัรถได้ที่ระดับ
มาตรฐาน

โดยกอ่สร้างผิวจราจร คสล. 
ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 
38.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือ
คิดเปน็พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
133.00 ตร.ม. ตามแบบ
เทศบาลต าบลบา้นเขว้า

76,000  -  -  -  - ประชาชนได้
รับประโยชน์
ร้อยละ 80

ประชาชนสัญจรไป-มา 
ปลอดภยั
ชว่ยลดอบุติัเหตุบนทอ้งถนน

กองชา่ง

119

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



ตวัชี้วดั

    2566   
(บาท)

     2567    
(บาท)

    2568  
(บาท)

    2569  
(บาท)

    2570  
(บาท)

(KPI)

252 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
สายหวัหนองบวั7(ชว่งบา้นาย
ปราการ-บา้นนายสุริ) หมู่ที2่  
พกิดัเร่ิมต้น N.15.782324 
E.101.919886 พกิดัส้ินสุด 
N.15.782375 
E.101.918913

เพื่อใหก้ารจราจรทางถนนมกีาร
สัญจรไป-มา สะดวก สามารถ
รองรับน้ าหนกัรถได้ที่ระดับ
มาตรฐาน

โดยกอ่สร้างผิวจราจร คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
103.00 ม.หนา 0.15 ม. 
หรือคิดเปน็พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
412.00 ตร.ม.ตามแบบ
เทศบาลต าบลบา้นเขว้า

234,200  -  -  -  - ประชาชนได้
รับประโยชน์
ร้อยละ 80

ประชาชนสัญจรไป-มา 
ปลอดภยั
ชว่ยลดอบุติัเหตุบนทอ้งถนน

กองชา่ง

253 โครงการเสริมผิวจราจรแอส
ฟลัทติ์กคอนกรีตถนนสายบา้น
มว่ง1 (ชว่งบา้นนางต่ิง-วัดเจริญ
ผล) 
หมู่ที1่1   พกิดัเร่ิมต้น 
N.15.764012 
E.101.916428 พกิดัส้ินสุด 
N.15.760708 
E.101.915546

เพื่อใหก้ารจราจรทางถนนมกีาร
สัญจรไป-มา สะดวก สามารถ
รองรับน้ าหนกัรถได้ที่ระดับ
มาตรฐาน

โดยเสริมผิวแอสฟลัทติ์กทบัผิว
จราจรเดิม กว้าง 4.00 ม. ยาว
377.00 ม. หนา 0.04 ม. 
หรือคิดเปน็พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
1,508.00 ตร.ม.พร้อมตีเส้น
จราจร(สีเทอร์โมพลาสติก) 
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า73.00  ตร.ม.
 ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเข
ว้า

 - 499,200

 -  -  -

ประชาชนได้
รับประโยชน์
ร้อยละ 80

ประชาชนสัญจรไป-มา 
ปลอดภยั
ชว่ยลดอบุติัเหตุบนทอ้งถนน

กองชา่ง

254 โครงการเสริมผิวจราจรแอส
ฟลัทติ์กคอนกรีตถนนสายบา้น
มว่ง 2 (ชว่งวัดเจริญผล -ปา่ชา้
ใหญ)่หมู่ที1่1   พกิดัเร่ิมต้น 
N.15.761138 
E.101.915690พกิดัส้ินสุด 
N.15.761216 
E.101.919057

เพื่อใหก้ารจราจรทางถนนมกีาร
สัญจรไป-มา สะดวก สามารถ
รองรับน้ าหนกัรถได้ที่ระดับ
มาตรฐาน

โดยเสริมผิวแอสฟลัทติ์กทบัผิว
จราจรเดิม กว้าง 4.00 ม. ยาว
364.00 ม. หนา 0.04 ม. 
หรือคิดเปน็พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
1,456.00 ตร.ม.พร้อมตีเส้น
จราจร(สีเทอร์โมพลาสติก) 
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า81.90 ตร.ม. 
ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า

486,300  -  -  -  - ประชาชนได้
รับประโยชน์
ร้อยละ 80

ประชาชนสัญจรไป-มา 
ปลอดภยั
ชว่ยลดอบุติัเหตุบนทอ้งถนน

กองชา่ง

120แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ



ตวัชี้วดั

    2566   
(บาท)

     2567    
(บาท)

    2568  
(บาท)

    2569  
(บาท)

    2570  
(บาท)

(KPI)

255 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
สายบา้นมว่ง3(ชว่งลาน SML -
 บา้นนายบณัฑิต) หมู่ที1่1พกิดั
เร่ิมต้น N.15.763406 
E.101.916349พกิดัส้ินสุด 
N.15.762840 
E.101.916869

เพื่อใหก้ารจราจรทางถนนมกีาร
สัญจรไป-มา สะดวก สามารถ
รองรับน้ าหนกัรถได้ที่ระดับ
มาตรฐาน

โดยเสริมผิวแอสฟลัท์ติกทับผิว
จราจรเดิม กว้าง 3.00 ม. ยาว
120.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00
 ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร(สีเทอร์
โมพลาสติก) พื้นที่ไม่น้อยกว่า
81.90 ตร.ม. ตามแบบเทศบาล
ต าบลบ้านเขว้า

207,300  -  -  -  - ประชาชนได้
รับประโยชน์
ร้อยละ 80

ประชาชนสัญจรไป-มา 
ปลอดภยั
ชว่ยลดอบุติัเหตุบนทอ้งถนน

กองชา่ง

256 โครงการเสริมผิวจราจรแอส
ฟลัทติ์กคอนกรีต ถนนสาย
ทกัษณิ (ชว่งวัดศาลาลอย -บา้น
นางยา)หมู่ที1่3 พกิดัพกิดั
เร่ิมต้น N.15.763239 
E.101.908403พกิดัส้ินสุด 
N.15.762390 
E.101.910677

เพื่อใหก้ารจราจรทางถนนมกีาร
สัญจรไป-มา สะดวก สามารถ
รองรับน้ าหนกัรถได้ที่ระดับ
มาตรฐาน

โดยเสริมผิวแอสฟลัท์ติกทับผิว
จราจรเดิม กว้าง 5.00 ม. ยาว
298.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือ
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,490.00 ตร.ม.พร้อมตีเส้น
จราจร(สีเทอร์โมพลาสติก) พื้นที่
ไม่น้อยกว่า67.00  ตร.ม. ตาม
แบบเทศบาลต าบลบ้านเขว้า

491,000  -  -  -  - ประชาชนได้
รับประโยชน์
ร้อยละ 80

ประชาชนสัญจรไป-มา 
ปลอดภยั
ชว่ยลดอบุติัเหตุบนทอ้งถนน

กองชา่ง

257 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลัท์
ติกคอนกรีต ถนนสายส้มโรง3 
(ชว่งบา้นนางนอ้ย-บา้นนางจู)
หมู่ที1่3พกิดัพกิดัเร่ิมต้น 
N.15.762466 
E.101.910486พกิดัส้ินสุด 
N.15.764449 
E.101.910878

เพื่อใหก้ารจราจรทางถนนมกีาร
สัญจรไป-มา สะดวก สามารถ
รองรับน้ าหนกัรถได้ที่ระดับ
มาตรฐาน

โดยเสริมผิวแอสฟลัท์ติกทับผิว
จราจรเดิม ช่วงที่ 1 กว้าง 3.80 
ม.ยาว 69.00 ม. หนา 0.04 ม. 
ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00  ม. ยาว 
175.00 ม. หนา 0.04 ม.หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,137.20 ตร.
ม.พร้อมตีเส้นจราจร (สีเทอร์โม
พลาสติก) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
54.90  ตร.ม. ตามแบบเทศบาล
ต าบลบ้านเขว้า

376,200  -  -  -  - ประชาชนได้
รับประโยชน์
ร้อยละ 80

ประชาชนสัญจรไป-มา 
ปลอดภยั
ชว่ยลดอบุติัเหตุบนทอ้งถนน

กองชา่ง

121

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  แบบ ผ.02

ที่
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



ตวัชี้วดั

    2566   
(บาท)

     2567    
(บาท)

    2568  
(บาท)

    2569  
(บาท)

    2570  
(บาท)

(KPI)

258 โครงการเสริมผิวจราจรแอส
ฟลัทติ์กคอนกรีตถนนสายส้มโรง
 5 (ชว่งบา้นนายเรืองฤทธิ์ -
บา้นนายเชน)  หมู่ที1่3  พกิดั
พกิดัเร่ิมต้น N.15.766614 
E.101.908525  พกิดัส้ินสุด
 N.15.764268 
E.101.906998

เพื่อใหก้ารจราจรทางถนนมกีาร
สัญจรไป-มา สะดวก สามารถ
รองรับน้ าหนกัรถได้ที่ระดับ
มาตรฐาน

โดยเสริมผิวแอสฟลัทติ์กทบัผิว
จราจรเดิม กว้าง 5.00 ม. ยาว
300.00 ม. หนา 0.04 ม. 
หรือคิดเปน็พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า
1,500.00 ตร.ม.พร้อมตีเส้น
จราจร(สีเทอร์โมพลาสติก) 
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า67.50  ตร.ม.
 ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเข
ว้า

494,300  -  -  -  - ประชาชนได้
รับประโยชน์
ร้อยละ 80

ประชาชนสัญจรไป-มา 
ปลอดภยั
ชว่ยลดอบุติัเหตุบนทอ้งถนน

กองชา่ง

259 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.  
สายส้มโรง6 (ชว่งบา้นนางสุรีย ์
เกดิถาวร -ดอนแกว้) หมู่ที่ 12-
หมู่ที่ 13 พกิดัเร่ิมต้น 
N.15.760322 
E.101.908292พกิดัส้ินสุด 
N.15.762418 
E.101.910317

เพื่อใหก้ารจราจรทางถนนมกีาร
สัญจรไป-มา สะดวก สามารถ
รองรับน้ าหนกัรถได้ที่ระดับ
มาตรฐาน

โดยกอ่สร้างผิวจราจร คสล. 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 
279.00 ม.หนา 0.15 ม. 
หรือคิดเปน็พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
837.00 ตร.ม. ตามแบบ
เทศบาลต าบลบา้นเขว้า

482,000  -  -  -  - ประชาชนได้
รับประโยชน์
ร้อยละ 80

ประชาชนสัญจรไป-มา 
ปลอดภยั
ชว่ยลดอบุติัเหตุบนทอ้งถนน

กองชา่ง

260 โครงการกอ่สร้างถนน คสล .  
สายบรูพาชัย4(ช่วงร้านสิบแสน-
บา้นนางสมสนุก) หมู่ที่ 14  พกิดั
เร่ิมต้น N.15.774159 
E.101.917086พกิดัส้ินสุด 
N.15.773975 
E.101.918189

เพือ่ใหก้ารจราจรทางถนนมีการ
สัญจรไป-มา สะดวก สามารถ
รองรับน้ าหนักรถได้ที่ระดับ
มาตรฐาน

โดยกอ่สร้างผิวจราจร คสล . 
ขนาดกวา้ง 3.80 ม. ยาว 
114.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือ
คิดเปน็พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 433.20
 ตร.ม.ตามแบบเทศบาลต าบล
บา้นเขวา้

246,800  -  -  -  - ประชาชนได้
รับประโยชน์
ร้อยละ 80

ประชาชนสัญจรไป-มา 
ปลอดภยั
ชว่ยลดอบุติัเหตุบนทอ้งถนน

กองชา่ง

122

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  แบบ ผ.02

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



ตวัชี้วดั

    2566   
(บาท)

     2567    
(บาท)

    2568  
(บาท)

    2569  
(บาท)

    2570  
(บาท)

(KPI)

261 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลัท์
ติกคอนกรีตถนนสายกกบก (ช่วง
คลีนิคหมอน้อย   -บา้นนาย
นิวฒัน์ )
หมู่ที่14   พกิดัพกิดัเร่ิมต้น 
N.15.767788 
E.101.914523พกิดัส้ินสุด 
N.15.766128 
E.101.916942

เพือ่ใหก้ารจราจรทางถนนมีการ
สัญจรไป-มา สะดวก สามารถ
รองรับน้ าหนักรถได้ที่ระดับ
มาตรฐาน

โดยเสริมผิวแอสฟลัท์ติกทับผิว
จราจรเดิม กวา้ง 5.00 ม. ยาว
300.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือ
คิดเปน็พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
1,500.00 ตร.ม.พร้อมตีเส้น
จราจร(สีเทอร์โมพลาสติก) พืน้ที่
ไม่น้อยกวา่67.50  ตร.ม. ตาม
แบบเทศบาลต าบลบา้นเขวา้

494,300  -  -  -  - ประชาชนได้
รับประโยชน์
ร้อยละ 80

ประชาชนสัญจรไป-มา 
ปลอดภยั
ชว่ยลดอบุติัเหตุบนทอ้งถนน

กองชา่ง

262 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลัท์
ติกคอนกรีตถนนสายหนองเมื่อย
 2 (ช่วงส่ีแยกบา้นผญ.แอด๊-ทาง
หลวงชนบท บา้นเขวา้-โนนจาน
 )หมู่ท่ี14  พกิดัพกิดัเร่ิมต้น
N.15.765459E.101.91582
1พกิดัส้ินสุด N.15.764088 
E.101.916465

เพือ่ใหก้ารจราจรทางถนนมีการ
สัญจรไป-มา สะดวก สามารถ
รองรับน้ าหนักรถได้ที่ระดับ
มาตรฐาน

โดยเสริมผิวแอสฟลัท์ติกทับผิว
จราจรเดิม กวา้ง 5.00 ม. ยาว
286.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือ
คิดเปน็พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
1,430.00 ตร.ม.พร้อมตีเส้น
จราจร(สีเทอร์โมพลาสติก) พืน้ที่
ไม่น้อยกวา่64.40  ตร.ม. ตาม
แบบเทศบาลต าบลบา้นเขวา้

471,300  -  -  -  - ประชาชนได้
รับประโยชน์
ร้อยละ 80

ประชาชนสัญจรไป-มา 
ปลอดภยั
ชว่ยลดอบุติัเหตุบนทอ้งถนน

กองชา่ง

263 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.  
สายกกบก1(ชว่งบา้นนายต่ิง-
บา้น ผช.ออ๋ง) หมู่ที1่4พกิดั
พกิดัเร่ิมต้น N.15.765577 
E.101.915445พกิดัส้ินสุด 
N.15.766139 
E.101.915499

เพื่อใหก้ารจราจรทางถนนมกีาร
สัญจรไป-มา สะดวก สามารถ
รองรับน้ าหนกัรถได้ที่ระดับ
มาตรฐาน

โดยกอ่สร้างผิวจราจร คสล. 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 
60.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือ
คิดเปน็พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
180.00 ตร.ม.ตามแบบ
เทศบาลต าบลบา้นเขว้า

103,600  -  -  -  - ประชาชนได้
รับประโยชน์
ร้อยละ 80

ประชาชนสัญจรไป-มา 
ปลอดภยั
ชว่ยลดอบุติัเหตุบนทอ้งถนน

กองชา่ง

123

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  แบบ ผ.02
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264 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.  
สายกกบก2(ชว่งบา้นนายกอง
เหรียญ) หมู่ที1่4พกิดัเร่ิมต้น 
N.15.765704 
E.101.915075พกิดัส้ินสุด 
N.15.766106 
E.101.915066

เพื่อใหก้ารจราจรทางถนนมกีาร
สัญจรไป-มา สะดวก สามารถ
รองรับน้ าหนกัรถได้ที่ระดับ
มาตรฐาน

โดยกอ่สร้างผิวจราจร คสล. 
ขนาดกว้าง 3.30 ม. ยาว 
38.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือ
คิดเปน็พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
125.40 ตร.ม.ตามแบบ
เทศบาลต าบลบา้นเขว้า

 - 71,800  -  -  - ประชาชนได้
รับประโยชน์
ร้อยละ 80

ประชาชนสัญจรไป-มา 
ปลอดภยั
ชว่ยลดอบุติัเหตุบนทอ้งถนน

กองชา่ง

265 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.  
สายกกบก3(ชว่งบา้นนาย
สมชาย-บา้นนายพชิยั-บา้นยง
ยทุธ)หมู่ที1่4 พกิดัเร่ิมต้น 
N.15.764690 
E.101.915590พกิดักลาง
งาน N.15.764926 
E.101.915603พกิดัส้ินสุด 
N.15.764827 
E.101.915236

เพื่อใหก้ารจราจรทางถนนมกีาร
สัญจรไป-มา สะดวก สามารถ
รองรับน้ าหนกัรถได้ที่ระดับ
มาตรฐาน

โดยกอ่สร้างผิวจราจร คสล. 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 
60.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือ
คิดเปน็พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
180.00 ตร.ม.ตามแบบ
เทศบาลต าบลบา้นเขว้า

 - 103,600  -  -  - ประชาชนได้
รับประโยชน์
ร้อยละ 80

ประชาชนสัญจรไป-มา 
ปลอดภยั
ชว่ยลดอบุติัเหตุบนทอ้งถนน

กองชา่ง

266 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัท์
ติก  สายสระหลวง2(ชว่งบา้น
นายพล-บา้นนายยาว) หมู่ที2่ 
พกิดัเร่ิมต้น N.15.765320 
E.101.912771พกิดัส้ินสุด 
N.15.765248 
E.101.912084

เพื่อใหก้ารจราจรทางถนนมกีาร
สัญจรไป-มา สะดวก สามารถ
รองรับน้ าหนกัรถได้ที่ระดับ
มาตรฐาน

โดยกอ่สร้างผิวจราจร คสล. 
ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 
74.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือ
คิดเปน็พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
185.00 ตร.ม.ตามแบบ
เทศบาลต าบลบา้นเขว้า

 - 107,600  -  -  - ประชาชนได้
รับประโยชน์
ร้อยละ 80

ประชาชนสัญจรไป-มา 
ปลอดภยั
ชว่ยลดอบุติัเหตุบนทอ้งถนน

กองชา่ง
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เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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267 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.  
สายทศิใต้รร.บา้นเขว้าศึกษา 
(ชว่งบา้นนางสุรีพร-
บา้นนายดนพุงษ์) หมู่ที1่4 
พกิดัเร่ิมต้น N.15.771299 
E.101.915982พกิดัส้ินสุด 
N.15.771163 
E.101.916583

เพื่อใหก้ารจราจรทางถนนมกีาร
สัญจรไป-มา สะดวก สามารถ
รองรับน้ าหนกัรถได้ที่ระดับ
มาตรฐาน

โดยกอ่สร้างผิวจราจร คสล. 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 
67.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือ
คิดเปน็พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
201.00 ตร.ม.ตามแบบ
เทศบาลต าบลบา้นเขว้า

 - 115,700  -  -  - ประชาชนได้
รับประโยชน์
ร้อยละ 80

ประชาชนสัญจรไป-มา 
ปลอดภยั
ชว่ยลดอบุติัเหตุบนทอ้งถนน

กองชา่ง

268 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.  
สายกกบก7(ชว่งบา้นนายตา-
บา้นนายนาย)  หมู่ที1่4
พกิดัเร่ิมต้น N.15.765060 
E.101.917542พกิดัส้ินสุด 
N.15.765281 
E.101.916898

เพื่อใหก้ารจราจรทางถนนมกีาร
สัญจรไป-มา สะดวก สามารถ
รองรับน้ าหนกัรถได้ที่ระดับ
มาตรฐาน

โดยกอ่สร้างผิวจราจร คสล. 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 
105.00 ม.หนา 0.15 ม. 
หรือคิดเปน็พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
315.00 ตร.ม.ตามแบบ
เทศบาลต าบลบา้นเขว้า

 - 181,400  -  -  - ประชาชนได้
รับประโยชน์
ร้อยละ 80

ประชาชนสัญจรไป-มา 
ปลอดภยั
ชว่ยลดอบุติัเหตุบนทอ้งถนน

กองชา่ง

269 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.  
บรูพาชยั3(ชว่งบา้นนายล้าน-
บา้น อ.ยทุธศักด์ิ ออ่นเขว้า)  
หมู่ที1่4       พกิดัเร่ิมต้น 
N.15.776620 
E.101.917991พกิดัส้ินสุด 
N.15.776085 
E.101.918590

เพื่อใหก้ารจราจรทางถนนมกีาร
สัญจรไป-มา สะดวก สามารถ
รองรับน้ าหนกัรถได้ที่ระดับ
มาตรฐาน

โดยกอ่สร้างผิวจราจร คสล. 
ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 
130.00 ม.หนา 0.15 ม. 
หรือคิดเปน็พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
650.00 ตร.ม.ตามแบบ
เทศบาลต าบลบา้นเขว้า

 - 366,800  -  -  - ประชาชนได้
รับประโยชน์
ร้อยละ 80

ประชาชนสัญจรไป-มา 
ปลอดภยั
ชว่ยลดอบุติัเหตุบนทอ้งถนน

กองชา่ง
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270 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.  
สายหนองเมื่อย4(ชว่ง บา้นนาย
อวยพร - นางเนตรนภา)  หมู่ที่
14
พกิดัเร่ิมต้น N.15.769578 
E.101.917362พกิดัส้ินสุด 
N.15.769670 
E.101.916739

เพื่อใหก้ารจราจรทางถนนมกีาร
สัญจรไป-มา สะดวก สามารถ
รองรับน้ าหนกัรถได้ที่ระดับ
มาตรฐาน

โดยกอ่สร้างผิวจราจร คสล. 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 
69.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือ
คิดเปน็พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
207.00 ตร.ม.ตามแบบ
เทศบาลต าบลบา้นเขว้า

 - 139,000  -  -  - ประชาชนได้
รับประโยชน์
ร้อยละ 80

ประชาชนสัญจรไป-มา 
ปลอดภยั
ชว่ยลดอบุติัเหตุบนทอ้งถนน

กองชา่ง

271 โครงการยกระดับลานคอนกรีต เพื่อแกไ้ขปญัหานพ้ทว่มขงัในชมุชน โดยปรับพื้นโดยใชดิ้นทราย หนา   -    317,000   -   - ประชาชน ลดปญัหาน ้าทว่มขงับริเวณ กองชา่ง

ลานวัฒนธรรมชมุชนบา้นบรูพา 15 ซม.วางไวเมทเทคอนกรีต ได้รับ ลานวัฒนธรรม
หมู่ 14 หนา 10 ซม. กว้าง 15 ม.ยาว 37 ม. หรือคิดเปน็พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า ประโยชน์

555 ตร.ม. ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ร้อยละ 80
272 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหก้ารจราจรทางรถและมถีนน กว้าง 3.00 ม. ยาว 30 ม.  - 54,000   -   -   - ประชาชน ถนนมคีวามคงทนแขง็แรง กองชา่ง

ซอยบา้น สท. นวิัฒน ์- บา้นนาง ที่สามารถรองรับน้ าหนกัรถได้ที่ หรือคิดเปน็พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า ได้รับ ประชาชนสัญจร ไป-มา 

มณีรัตน ์ ศรีนาคงาม  หมู่ 14 ระดับมาตรฐาน และมกีารจราจรที่ 90 ตร.ม. ตามแบบเทศบาล ประโยชน์ สะดวก ชว่ยลดอบุติัเหตุบน

สะดวกมากยิ่งขึ้น ต าบลบา้นเขว้า ร้อยละ 80 ทอ้งถนน 
273 โครงการปรับปรุงภมูทิศันบ์ริเวณ เพื่อปรับปรุงภมูทิศันแ์ละสภาพ เทพื้นรอบศาล ทาสีศาลใหญ่  - 60,000   -   -   - ประชาชนได้รับ ศาลหลวงภกัดีจะมภีมูทิศัน์ กองชา่ง

ศาลหลวงภกัดี  หมู่ 13 แวดล้อมบริเวณศาลหลวงภกัดีใหดู้ ทาสีศาลเล็กและตัดต้นไมร้อบ ประโยชนร้์อย ที่สวยงาม ร่มร่ืน มากขึ้น

สวยงาม ร่มร่ืนมากขึ้น บริเวณศาลหลวงภกัดี ละ 80
274 โครงการกอ่สร้างอาคารศูนย์

พฒันาเด็กเล็กขนาดไมเ่กนิ 
81-100 คน (สถ.ศพด.3)แบบ
ไมต่อกเขม็ จ านวน 1 หลัง  
ตามแบบแปลน(สถ.ศพด.3) 
พกิดั N.15.771961 
E.101.912039

เพื่อสงเสริมและพฒันาใหเ้ด็ก
ปฐมวัยมพีฒันาการสมบรูณ์ตาม
วัยและมคีวามพร้อมในการเขา้
ศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

โดยด าเนนิการกอ่สร้างอาคาร
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขนาด 
81-100 คน แบบไมต่อกเขม็ 
จ านวน 1 หลัง  ตามแบบแปลน
(สถ.ศพด.3)

 - 2,846,000   -   -   - ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กมี

อาคารที่ได้
มาตรฐาน

เด็กปฐมวัยในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กมพีฒันาการ
สมวัยและ
มคีวามพร้อมในการ
เขา้ศึกษาต่อในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

กองชา่ง
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275 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยเพื่อให้เด็กมีพฒันาการสมบูรณ์ตามวัย มีสนามเด็กเล่นที่ให้เด็กได้มีพฒันา 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 ศูนยพ์ัฒนาเด็ก เด็กมีสนามเด็กเล่นเพื่อพฒันา กอง
ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น (สนามเด็ก ครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน ร่างกาย การครบ ทั้ง 4 ด้าน เล็กมสีนามเด็ก การที่สมบูรณ์ ตามวัยครบทั้ง การศึกษาฯ
เล่นสร้างปัญญา) อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เล่นที่ได้มาตรฐาน 4 ด้าน

276 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัท์ มถีนนในการสัญจรไป - มา และ เสริมผิวแอสฟสัทติ์กทบัผิวจราจร   1,480,000   -   -   -   - ประชาชน ถนนมคีวามคงทนแขง็แรง กองชา่ง
ติกคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้ง เพื่อใหก้ารระบายน้ าเสียในเขต เดิม จ านวน 2 ชว่ง หรือคิดเปน็ ได้รับ ประชาชนสัญจร ไป-มา 
ถิ่น ชย.ถ.14-006 สายปทุมทอง เทศบาลเปน็ไปด้วยความสะดวก พื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า 3,436 ประโยชน์ สะดวก ชว่ยลดอบุติัเหตุบน
(แยก ชย.ถ.14-001-แยกเจริญ ตารางเมตรตามแบบเทศบาล ร้อยละ 80 ทอ้งถนน  น้ าไหลได้สะดวก
ราษฎร์) บ้านเขว้า ม.1 ต.บ้านเขว้า ต าบลบา้นเขว้า
อ.บา้นเขว้า  จ.ชยัภมูิ

277 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัท์ มถีนนในการสัญจรไป - มา และ เสริมผิวแอสฟลัทติ์กทบัผิวจราจร 1,130,000   -   -   -   - ประชาชน ถนนมคีวามคงทนแขง็แรง กองชา่ง

ติกคอนกรีต รหสัทางหลวงท้องถิน่ เพื่อใหก้ารระบายน้ าเสียในเขต เดิม กว้าง 4 เมตร ยาว 661 ได้รับ ประชาชนสัญจร ไป-มา 
ชย.ถ.14-005 สายสุขาภบิาล 3 เทศบาลเปน็ไปด้วยความสะดวก เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ ประโยชน์ สะดวก ชว่ยลดอบุติัเหตุบน
บา้นเขวา้ หมู่ที่ 1 ต าบลบา้นเขวา้ พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 2,644 ตร.ม. ร้อยละ 80 ทอ้งถนน  น้ าไหลได้สะดวก
อ าเภอบา้นเขวา้  จงัหวดัชัยภมูิ ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า

278 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัท์ มถีนนในการสัญจรไป - มา และ เสริมผิวแอสฟลัทติ์กทบัผิวจราจร 740,000   -   -   -   - ประชาชน ถนนมคีวามคงทนแขง็แรง กองชา่ง

ติกคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้ง เพื่อใหก้ารระบายน้ าเสียในเขต เดิม กว้าง 4 เมตร ยาว 431 เมตร ได้รับ ประชาชนสัญจร ไป-มา 
ถิ่น ชย.ถ. 14-015 สายหนอง เทศบาลเปน็ไปด้วยความสะดวก หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่ ประโยชน์ สะดวก ชว่ยลดอบุติัเหตุบน
เมื่อย 2 บา้นบรูพา หมู่ที่ 14 นอ้ยกว่า 1,724 ตารางเมตร ร้อยละ 80 ทอ้งถนน  น้ าไหลได้สะดวก
ต.บา้นเขว้า อ.บา้นเขว้า ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า
จ.ชยัภมูิ

279 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัท์ มถีนนในการสัญจรไป - มา และ เสริมผิวแอสฟลัทติ์กทบัผิวจราจร 2,990,000   -   -   -   - ประชาชน ถนนมคีวามคงทนแขง็แรง กองชา่ง

ติกคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้ง เพื่อใหก้ารระบายน้ าเสียในเขต เดิม กว้าง 5 เมตร ยาว 1,325 ม. ได้รับ ประชาชนสัญจร ไป-มา 
ถิ่น ชย.ถ. 14-049 สายสมคิด เทศบาลเปน็ไปด้วยความสะดวก หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่ ประโยชน์ สะดวก ชว่ยลดอบุติัเหตุบน
พฒันา บา้นเขว้า หมู่ที่ 1 นอ้ยกว่า 7,465 ตารางเมตร ร้อยละ 80 ทอ้งถนน  น้ าไหลได้สะดวก
ต.บา้นเขว้า อ.บา้นเขว้า ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า
จ.ชยัภมูิ
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280 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัท์ มถีนนในการสัญจรไป - มา และ เสริมผิวแอสฟลัทติ์กทบัผิวจราจร 549,000   -   -   -   - ประชาชน ถนนมคีวามคงทนแขง็แรง กองชา่ง
ติกคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้ง เพื่อใหก้ารระบายน้ าเสียในเขต เดิม กว้าง 4 เมตร ยาว 326 เมตร ได้รับ ประชาชนสัญจร ไป-มา 
ถิ่น ชย.ถ. 14-032 สายบ้านม่วง 1 เทศบาลเปน็ไปด้วยความสะดวก หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย ประโยชน์ สะดวก ชว่ยลดอบุติัเหตุบน
บ้านม่วง หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านเขว้า กว่า 1,304 ตร.ม. ตามแบบ ร้อยละ 80 ทอ้งถนน  น้ าไหลได้สะดวก
 อ.บา้นเขว้า จ.ชยัภมูิ เทศบาลต าบลบา้นเขว้า

281 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต มถีนนในการสัญจรไป - มา และ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 383,000   -   -   -   - ประชาชน ถนนมคีวามคงทนแขง็แรง กองชา่ง
เสริมเหล็ก รหสัทางหลวงทอ้งถิ่น เพื่อใหก้ารระบายน้ าเสียในเขต กว้าง 3 เมตร ยาว 216 เมตร หนา ได้รับ ประชาชนสัญจร ไป-มา 
ชย.ถ. 14-046 สายโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเปน็ไปด้วยความสะดวก 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ประโยชน์ สะดวก ชว่ยลดอบุติัเหตุบน
หลวงภกัดี บ้านเขว้า ม.2 648 ตารางเมตร ตามแบบ ร้อยละ 80 ทอ้งถนน  น้ าไหลได้สะดวก
ต.บา้นเขว้า อ.บา้นเขว้า เทศบาลต าบลบา้นเขว้า
จ.ชยัภมูิ

282 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ติก เพื่อใหก้ารจราจรทางถนนมกีาร เสริมผิวจราจรแอสฟลัทติ์กคอน 1,840,000   -   -   -   - ประชาชน ประชาชนสัญจร-ไปมา กองชา่ง
คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สัญจรไป-มา สะดวก สามารถรอง กรีตทับผิวจราจรเดิม กว้าง 5 ม. ได้รับ ปลอดภยัชว่ยลดอบุติัเหตุ
ชย.ถ.14-039 สายส้มโรง 5 รับน้ าหนกัรถได้ที่ระดับมาตรฐาน ยาว 896 ม. หนา 0.05 ม. หรือ ประโยชน์ บนทอ้งถนน
ต.บ้านเขว้า  อ.บ้านเขว้า  จ.ชัยภมูิ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,480 ร้อยละ 80

ตร.ม. ตามแบบเทศบาล

283 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ติก เพื่อใหก้ารจราจรทางถนนมกีาร เสริมผิวจราจรแอสฟลัทติ์กคอน 540,000   -   -   -   - ประชาชน ประชาชนสัญจร-ไปมา กองชา่ง
คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สัญจรไป-มา สะดวก สามารถรอง กรีตทับผิวจราจรเดิม กว้าง 4 ม. ได้รับ ปลอดภยัชว่ยลดอบุติัเหตุ
ชย.ถ.14-021 สายบ้านใหม่ซอย 1 รับน้ าหนกัรถได้ที่ระดับมาตรฐาน ยาว 327 ม. หนา 0.05 ม. หรือ ประโยชน์ บนทอ้งถนน
ต.บ้านเขว้า  อ.บ้านเขว้า  จ.ชัยภมูิ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,308 ร้อยละ 80

ตร.ม. ตามแบบเทศบาล
284 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ติก เพื่อใหก้ารจราจรทางถนนมกีาร เสริมผิวจราจรแอสฟลัทติ์กคอน 690,000   -   -   -   - ประชาชน ประชาชนสัญจร-ไปมา กองชา่ง

คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สัญจรไป-มา สะดวก สามารถรอง กรีตทับผิวจราจรเดิม กว้าง 4 ม. ได้รับ ปลอดภยัชว่ยลดอบุติัเหตุ
ชย.ถ.14-045 สายบ้านใหม่ซอย 2 รับน้ าหนกัรถได้ที่ระดับมาตรฐาน ยาว 420 ม. หนา 0.05 ม. หรือ ประโยชน์ บนทอ้งถนน
ต.บ้านเขว้า  อ.บ้านเขว้า  จ.ชัยภมูิ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,680 ร้อยละ 80

ตร.ม. ตามแบบเทศบาล
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285 โครงการอบรมใหค้วามรู้ เพื่อใหค้ณะผู้บริหาร พนกังาน จดัอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบัผล        10,000      10,000      10,000      10,000    10,000 ผู้เขา้รับการ คณะผู้บริหาร พนกังาน ส านกัปลัด

เกี่ยวกบัผลประโยชนท์บัซ้อน ลูกจา้ง ของเทศบาลต าบล ประโยชนท์บัซ้อม แกค่ณะ อบรมมคีวามรู้ ลูกจา้ง ของเทศบาล เทศบาล
บา้นเขว้ามคีวามรู้ความเขา้ใจ ผู้บริหาร พนกังาน ลูกจา้ง เร่ืองเกี่ยวกบัผล ต าบลบา้นเขว้า มคีวาม
เกี่ยวกบัผลประโยชนท์บัซ้อน ของเทศบาลต าบลบา้นเขว้า ประโยชน์ รู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั

ทบัซ้อน ผลประโยชนท์บัซ้อน
ร้อยละ 80

286 โครงการอบรมคุณธรรม เพื่อส่งเสริมใหพ้นกังาน และ น าคณะผู้บริหาร พนกังาน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้บริหาร , ผู้บริหาร พนกังาน ลูกจา้ง ส านกัปลัด
จริยธรรม เพื่อเสริมสร้าง ลูกจา้งของเทศบาลต าบลบา้นเขว้า เทศบาล ลูกจา้ง พนกังานจา้ง พนกังาน , พนกังานจา้งมคุีณธรรม เทศบาล
ธรรมาภบิาลในการ มคุีณธรรมจริยธรรม  เขา้วัดท าบญุ ถวายภตัาหาร ลูกจา้ง , จริยธรรม 
ปฏบิติังาน มธีรรมาภบิาล ในการปฏบิติังาน  ฟงัธรรม ตามวัดต่างๆ พนกังานจา้ง 

ในเขตเทศบาลในวันพระ ทกุคนเขา้ร่วม
 ท าบญุฟงัธรรม

287 โครงการอดุหนนุบริหารงาน เพื่อปรับปรุงใหเ้ปน็สถานที่กลาง ด าเนนิการปรับปรุงศูนยฯ์ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ศูนยป์ฏบิติัการ อ าเภอมสีถานที่กลางศูนย์ ส านกัปลัด
ของสถานที่กลางศูนย์ ศูนยป์ฏบิติัการชว่ยเหลือประชาชน ใหม้ปีระสิทธิภาพ ชว่ยเหลือ ปฏบิติัการชว่ยเหลือ เทศบาล
ปฏบิติัการชว่ยเหลือ ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ประชาชนฯ ประชาชนขององค์กร
ประชาชนขององค์กร ใหม้กีารด าเนนิงานบรรลุ ปราศจาก ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น วัตถปุระสงค์ การทจุริต อ าเภอบา้นเขว้าที่มี

อ าเภอบา้นเขว้า ร้อยละ 90 ประสิทธิภาพ ประชาชน

พงึพอใจ
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288 โครงการอบรมเยาวชนหา่ง เพื่อต่อต้านยาเสพติดใหล้ดหมดไป เยาวชนในเขตเทศบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้ติด เยาวชนในเขตเทศบาลเข้า ส านักปลัด
ไกลยาเสพติด ในเขตเทศบาลและส่งเสริงเร่ืองกฬีา จ านวน  60  คน เขา้รับ ยาเสพติดลดลง ใจและทราบของภยัต่างๆ เทศบาล

ใหใ้ชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ การอบรม ร้อยละ 50 จากยาเสพติดและใช้เวลา

ว่างให้เกิดประโยชน์

289 โครงการรณรงค์ต่อต้าน เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนร่วม ประชาชน 6 หมู่บา้น ในเขต 20,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน ส่ิงเสพติดในเขตเทศบาล ส านักปลัด

ยาเสพติด รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เทศบาลต าบลบา้นเขว้า เขา้รับ ร่วมรณรงค์ ลดลง ประชาชนมีความ เทศบาล

การอบรม ร้อยละ 50 เป็นอยู่ที่ดี

7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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290 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้ออก จัดการแข่งขัน 1 คร้ัง แข่งขัน 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชน ประชาชน ร่วม กอง
บ้านเขว้าเกมส์ต้านยาเสพตติด ก าลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็น กีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน ร้อยละ 80 การแข่งขันกีฬาและเข้าร่วม การศึกษา

ประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีผู้เข้าร่วมประมาณ  เข้าร่วม กิจกรรมมีสุขภาพพลนามัย
รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง  2,000 คน กิจกรรมมี แข็งแรง
ความสามัคคีระหว่างชุมชน สุขภาพ

แข็งแรง
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วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์โครงการที่



    5.   ยทุธศาสตร์บา้นเมอืงน่าอยู่อยา่งยั่งยนื
   5.1  แผนงานเคหะและชมุชน

    2566   
(บาท)

     2567    
(บาท)

    2568  
(บาท)

    2569  
(บาท)

    2570  
(บาท)

291 โครงพฒันาและปรับปรุงภมูิ
ทศันส์วนสุขภาพหนองบวั 
หมู่ที่ 1

เพื่อจดัสวนสาธารณสาธารณะ
เฉลิมพระเกยีรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพธิีบรมราชาพิ
เษก

โครงการปรับปรุงภมูทิศันส์วน
สุขภาพหนองบวั ม. 1 พื้นที่ไม่
นอ้ยกว่า 31 ไร่ ตามแบบของ
กรมโยธาธิการและผังเมอืง

40,000,000

  -   -   -   - 

ประชาชนได้
รับประโยชน์
ร้อยละ 80

เทศบาลต าบลบ้าน
เขว้ามีสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติฯ ที่มีทัศนียภาพที่
สวยงาม

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง ,

กองช่าง

292 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหก้ารจราจรทางถนนมกีาร โดยก่อสร้างถนน คสล. รหัสทาง 5,000,000   -   -   -   - ประชาชน ประชาชนสัญจร-ไปมา กองชา่ง

เหล็ก ทางหลวง ชย.ถ.14-049 สัญจรไป-มา สะดวก สามารถรอง หลวงทอ้งถิ่น ชย.ถ 14-049 ได้รับ ปลอดภยัชว่ยลดอบุติัเหตุ /กรมส่งเสริม

สายสมคิดพฒันา รับน้ าหนกัรถได้ที่ระดับมาตรฐาน สายสมคิดพฒันา หมู่ที่ 1 ประโยชน์ บนทอ้งถนน การปกครอง
จ านวน 2 ชว่ง มพีื้นที่ ร้อยละ 80 ส่วนทอ้งถิ่น

คอนกรีตเสริมเหล็กไมน่อ้ยกว่า  8,643 ตร.ม. 

ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า

132

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

ส าหรับโครงการ  โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน เทศบาลต าบลบา้นเขว้า

               ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่4 (พัฒนาศักยภาพการทอ่งเทีย่ว)

   (เกินศักยภาพของเทศบาลต าบลบา้นเขว้า)

ที่ โครงการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับวัตถปุระสงค์

               ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 (พัฒนาสงัคมและคุณภาพชวีิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)



    2566   
(บาท)

     2567    
(บาท)

    2568  
(บาท)

    2569  
(บาท)

    2570  
(บาท)

293 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัท์ เพื่อใหก้ารจราจรทางถนนมกีาร กอ่สร้างถนนแอสฟลัต์ติกคอนกรีต   -   -   -   - 2,250,000 ประชาชน ประชาชนสัญจร-ไปมา กองชา่ง

ติกคอนกรีตทบัผิวจราจรเดิม สัญจรไป-มา สะดวก สามารถรอง ทบัผิวจราจรเดิม รหสัทางหลวง ได้รับ ปลอดภยัชว่ยลดอบุติัเหตุ /กรมส่งเสริม

ทางหลวงทอ้งถิ่น รับน้ าหนกัรถได้ที่ระดับมาตรฐาน ทอ้งถิ่น ชย.ถ 14-008 ประโยชน์ บนทอ้งถนน การปกครอง

ชย.ถ.14-008 สายทกัษณิ (แยกหนองบอน - ร้อยละ 80 ส่วนทอ้งถิ่น

สาบทกัษณิ (แยกหนองบอน - วัดเจริญผล )  หมู่ที่ 13 

วัดเจริญผล) ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,070

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิด

เปน็พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 5,580

ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า

294 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัต์ เพื่อใหก้ารจราจรทางถนนมกีาร ก่อสร้างถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีต   5,000,000   -   -   -   - ประชาชน ประชาชนสัญจร-ไปมา กองชา่ง

ติกคอนกรีตทบัผิวจราจรเดิม สัญจรไป-มา สะดวก สามารถรอง ทบัผิวจราจรเดิมรหสัทางหลวง ได้รับ ปลอดภยัชว่ยลดอบุติัเหตุ /กรมส่งเสริม

ทางหลวงทอ้งถิ่น รับน้ าหนกัรถได้ที่ระดับมาตรฐาน ทอ้งถิ่น ชย.ถ 14-001 ประโยชน์ บนทอ้งถนน การปกครอง

ชย.ถ.14-001 สายทางหลวงหมายเลข 225 - ร้อยละ 80 ส่วนทอ้งถิ่น

สาย ทางหลวงหมายเลข ตลาดเชา้ต าบลบา้นเขว้า

225-ตลาดเชา้เทศบาล จ านวน 2 ชว่ง มพีื้นที่แอสฟลัท์

ต าบลบา้นเขว้า ติกคอนกรีตไมน่อ้ยกว่า 12,750 ตารางเมตร
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ที่

ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า

โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  แบบ ผ.02



    2566   
(บาท)

     2567    
(บาท)

    2568  
(บาท)

    2569  
(บาท)

    2570  
(บาท)

295 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟสัต์ เพื่อใหก้ารจราจรทางถนนมกีาร ก่อสร้างถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 2,380,000   -   -   -   - ประชาชน ประชาชนสัญจร-ไปมา กองชา่ง

ติกคอนกรีตทบัผิวจราจรเดิม สัญจรไป-มา สะดวก สามารถรอง ทบัผิวจราจรเดิมรหสัทางหลวง ได้รับ ปลอดภยัชว่ยลดอบุติัเหตุ /กรมส่งเสริม

ทางหลวงทอ้งถิ่น รับน้ าหนกัรถได้ที่ระดับมาตรฐาน ทอ้งถิ่น ชย.ถ 14-003 ประโยชน์ บนทอ้งถนน การปกครอง

ชย.ถ.14-003 สายทางหลวง สายทางหลวงหมายเลข 225 - ร้อยละ 80 ส่วนทอ้งถิ่น

หมายเลข 225 - การประปา การประปาบา้นเขว้า  หมู่ที่ 1

บา้นเขว้า ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 990 ม.

หนา 0.05 ม. หรือคิดเปน็พื้นที่

ไมน่อ้ยกว่า 5,940 ตร.ม. ตาม

แบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า
296 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟสัท์ติก เพื่อใหก้ารจราจรทางถนนมกีาร ก่อสร้างถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 4,000,000   -   -   -   - ประชาชน ประชาชนสัญจร-ไปมา กองชา่ง

คอนกรีตทับผิวจราจรเดิมทางหลวง สัญจรไป-มา สะดวก สามารถรอง ทบัผิวจราจรเดิมรหสัทางหลวง ได้รับ ปลอดภยัชว่ยลดอบุติัเหตุ /กรมส่งเสริม
ท้องถิ่น ชย.ถ.14-009 รับน้ าหนกัรถได้ที่ระดับมาตรฐาน ทอ้งถิ่น ชย.ถ 14-009 ประโยชน์ บนทอ้งถนน การปกครอง
สายอุดมผล 2 (แยกดอนแก้ว - สายอดุมผล2(แยกดอนแกว้ - ร้อยละ 80 ส่วนทอ้งถิ่น
บ้านนายไสว  ใสแสง) บา้นนายไสว  ใสแสง) หมู่ 12

จ านวน 2 ชว่ง มพีื้นที่แอสฟลัท์
ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 9,903

ตร.ม. ตามแบบเทศบาล

297 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟสัท์ เพื่อใหก้ารจราจรทางถนนมกีาร โดยเสริมผิวจราจรแอสฟลัต์ติก   1,340,000   -   -   -   - ประชาชน ประชาชนสัญจร-ไปมา กองชา่ง

ติกคอนกรีตทบัผิวจราจรเดิม สัญจรไป-มา สะดวก สามารถรอง ทบัผิวจราจรเดิมรหสัทางหลวง ได้รับ ปลอดภยัชว่ยลดอบุติัเหตุ /กรมส่งเสริม

ทางหลวงทอ้งถิ่น รับน้ าหนกัรถได้ที่ระดับมาตรฐาน ทอ้งถิ่น ชย.ถ 14-005 ประโยชน์ บนทอ้งถนน การปกครอง

ชย.ถ.14-005 สายสุขาภบิาล สายสุขาภบิาล 3 (แยก ชย.ถ. ร้อยละ 80 ส่วนทอ้งถิ่น

3  (แยก ชย.ถ.14-001 - ชย. 14-001 - ชย.ถ.14-002)

ถ. 14-002 ) หมู่ 1 ขนาดกว้า 5 ม. ยาว

661 ม. หนา 0.05 ม. หรือ

คิดเปน็พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 3,320 ตร.ม. 
 ตามแบบเทศบาลต าบลบา้นเขว้า
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ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)



    2566   
(บาท)

     2567    
(บาท)

    2568  
(บาท)

    2569  
(บาท)

    2570  
(บาท)

298 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟลัท์ติก เพื่อใหก้ารจราจรทางถนนมกีาร โดยเสริมผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก    -   -   -   - ประชาชน ประชาชนสัญจร-ไปมา กองชา่ง

คอนกรีต ทับผิวจราจรเดิม สัญจรไป-มา สะดวก สามารถรอง คอนกรีต ทับผิวจราจรเดิม รหัสทาง ได้รับ ปลอดภยัชว่ยลดอบุติัเหตุ /กรมส่งเสริม
ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.14-024 รับน้ าหนกัรถได้ที่ระดับมาตรฐาน หลวงท้องถิ่น ชย.ถ.14-024 สาย ประโยชน์ บนทอ้งถนน การปกครอง
สายบ้านใหม่ซอย 5 บ้านใหม่ซอย 5 หมู่ที่ 1 ขนาด ร้อยละ 80 ส่วนทอ้งถิ่น

กว้าง 5  ม.  ยาว 506  ม.

หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่

ไม่น้อยกว่า 2,530 ตร.ม. 

ตามแบบเทศบาลต าบลบ้านเขว้า

135

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  แบบ ผ.02





































































































































               ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่4 (พัฒนาศักยภาพการทอ่งเทีย่ว)
               ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 (พัฒนาสงัคมและคุณภาพชวีิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
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ส่วนที่ ๔    การติดตามและประเมินผล 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) 2561ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

   ในการติดตามประประเมินผลยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)            

ของเทศบาลต าบลบ้านเขว้า  มีรายละเอียดดังนี ้

   1.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความ

สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 

   1.1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20 คะแนน 

   1.1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  15 คะแนน 

   1.1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 

    (1)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  10 คะแนน 

    (2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10 คะแนน 

    (3)  ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 คะแนน 

    (4)  วิสัยทัศน์   5 คะแนน 

    (5)  กลยุทธ์  5 คะแนน 

    (6)  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์   5 คะแนน 

    (7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5 คะแนน 

    (8)  แผนงาน  5 คะแนน 

    (9)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5 คะแนน 

    (10) ผลผลิต/โครงการ   5 คะแนน 

    คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

   1.2 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 

1.ข้อมูล 

สภาพทั่วไปและ

ข้อมูลพื้นฐานของ

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  

ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 

(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  

ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และชว่งอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ์ฯลฯ (2) 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน่ การคมนาคมขนส่ง การไฟฟา้ การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ (2) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไป

และข้อมูลพื้นฐาน

ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว 

อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ดา้นการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2) 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมอืงและของท่ีระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาต ิเชน่ น้ า ป่าไม ้ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาต ิฯลฯ (2) 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใชข้้อมูล จปฐ. (2) 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการ

ร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

(3) 

2. การวิเคราะห์

สภาวการณ์และ

ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

(1) การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหาร

ท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

๒๐ 

(๕) 

(2) การวเิคราะห์การใชผ้ังเมอืงรวมหรือผังเมอืงเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์

ท่ีเกิดขึน้ตอ่การพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหา

ยาเสพตดิ  เทคโนโลย ีจารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นตน้ 

(๓) 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม 

การพัฒนาอาชพีและกลุ่มตา่งๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นตน้ 

(๓) 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น 

การประดิษฐ์ที่มผีลตอ่สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓) 

(6) ผลการวเิคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมนิสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต

ของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-

Weakness (จุดออ่น) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

(๓) 

3. ยุทธศาสตร์  

3.1 ยุทธศาสตร์ของ

องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ

พัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ   

๖๐ 

(10) 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ

เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ  

(10) 

3.3 ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

สอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิแผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 

คสช.และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปีและThailand 4.0 

(10) 

 

3.4 วสิัยทัศน์ 

 

วสิัยทัศน ์ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคต

อยา่งชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

(5) 
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3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วธีิการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีต้องท าตามอ านาจหนา้ท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี

จะน าไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวสิัยทัศนน์ัน้ 

(5) 

3.6 เป้าประสงค์ของ

แตล่ะประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแตล่ะประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนตอ่กลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึน้ มุ่งหมายสิ่ง

หนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5) 

3.7 จุดยืนทาง

ยุทธศาสตร์ 

(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแนว่แนใ่นการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวสิัยทัศนข์ององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นท่ีจริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 

 

3.8 แผนงาน 

 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 

ตัวชีว้ัดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่

การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 

 

 

3.9 ความเชื่อมโยง

ของยุทธศาสตร์ใน

ภาพรวม 

 

ความเชื่อมโยงองค์รวมท่ีน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/

แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

(5) 

 

 รวมคะแนน 100 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 2.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่นประกอบด้วย 

  2.1.1  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา                 10  คะแนน 

  2.1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 คะแนน 

  2.1.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 คะแนน 

  2.1.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน   10 คะแนน 

  2.1.5 โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบด้วย 

   (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ                    5   คะแนน 

   (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ                                      5    คะแนน 

   (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูก่ารตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  5   คะแนน 

   (4)  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี             5    คะแนน 

 (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอ้งกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ   

ฉบับที่ 12         5    คะแนน 

    (6)  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 คะแนน 

    (7)  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 คะแนน 

    (8)  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างใหป้ระเทศชาติมั่นคง  

มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  5 คะแนน 
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    (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 

    (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 คะแนน 

    (11) มีการก าหนดตัวชีว้ัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า

จะได้รับ  5 คะแนน 

    (12)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 คะแนน 

    คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑท์ี่ควรได้เพื่อใหเ้กิดความสอดคล้องและ

ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

  2.2 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย 
 

    

 

 

 

 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 

2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัตใินเชิงปริมาณ  10 

3. การประเมนิผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏบัิตใินเชงิคุณภาพ  10 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 

5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 

    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 

    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 

    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มคีวามชัดเจนน าไปสู่การตัง้งบประมาณได้ถูกตอ้ง  (5) 

    5.4 โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี  (5) 

    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ  (5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 

    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 

    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาตมิั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้

หลักประชารัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมาณ มคีวามสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 

    5.10 มกีารประมาณการราคาถูกตอ้งตามหลักวธีิการงบประมาณ  (5) 

    5.11 มกีารก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (5) 

    5.12 ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 

รวมคะแนน 100 
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  2.3 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล

โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 

1.การสรุปสถานการณ์

การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การ

วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัย

และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ

วเิคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม)  

10 

 

 

 

2. การประเมินผลการ

น าแผนพัฒนาท้องถิ่น

ไปปฏิบัตใินเชงิปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวน

โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่

จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนท่ีไม่สามารถด าเนินการได้มี

จ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น

ตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีได้ก าหนดไว้ 

2) วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีด าเนินการในเชิงปริมาณ 

(Quantitative) 

10 

 

 

3. การประเมินผลการ

น าแผนพัฒนาท้องถิ่น

ไปปฏิบัตใินเชงิคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้

เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นท่ีนั้นๆ  ตรงต่อความ

ตอ้งการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม ่

สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 

สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) 

ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ี

ได้รับงบประมาณมาด าเนนิการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

2) วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ ( Impact) โครงการท่ีด าเนินการในเชิงคุณภาพ 

(Qualitative) 

10 

4. แผนงานและ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วเิคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 

Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ 

(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพืน้ท่ีติดต่อกัน 

2) วเิคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน 

หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 

(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

10 

5. โครงการพัฒนา 

5.1 ความชัดเจนของชื่อ

โครงการ 

 

 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์

สอดคล้องกับโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว ้

ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุง่ไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแลว้เข้าใจไดว้่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 

(5) 

 

 

มวีัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความ

เป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มลีักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) มคีวาม

ชัดเจนน าไปสู่การตัง้

งบประมาณได้ถูกต้อง 

 

5.4 โครงการมคีวาม

สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) มคีวาม

สอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 

 

 

 

 

 

5.6 โครงการมคีวาม

สอดคล้องกับ Thailand 

4.0 

สภาพท่ีอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถ

ระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มผีลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นท่ีด าเนินงาน 

และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน  เร่ิมต้นในช่วงเวลาใด

และจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอก

ชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 

 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การ

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง

สังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) 

 

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ

ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว 

ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปาน

กลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัย

อย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ

ความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดลอ้ม (6) การบรหิารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5) 

 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based 

Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการ

ผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย

ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) 

เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการท่ี

เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ

วิจั ยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้ เปรี ยบเชิ งเปรียบเทียบ เช่น ด้ านเกษตร 

เทคโนโลยชีวีภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 

 

5.7 โครงการสอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้

ก าหนดขึน้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่ง

ไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น

โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5) 

 

 

 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา

ความยากจนหรือการ

เสริมสร้างให้ประเทศชาติ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนืภายใต้

หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชนด าเนินการเองหรือร่วม

ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการท่ีประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด

ความยั่งยนื ซึ่งมลีักษณะท่ีจะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้ว 

ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน

การเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5) 

 

5.9 งบประมาณ มคีวาม

สอดคล้องกับเป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)   

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านงึถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการ

ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี

ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 
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5.10 มกีาร

ประมาณ

การราคา

ถูกตอ้งตาม

หลักวธีิการ

งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ

ราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาด

เคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงิน

สะสม หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

(5) 

 

5.11 มกีาร

ก าหนด

ตัวชี้วัด (KPI) 

และ

สอดคล้อง

กับ

วัตถุประสงค์

และผลท่ี

คาดวา่จะ

ได้รับ 

มกีารก าหนดดัชนชีี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ท่ี สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก

ประสิทธิผล (effectiveness)  ใชบ้อกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพงึพอใจ การก าหนดร้อย

ละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีได้รับ (การคาดการณ์ คาดวา่จะได้รับ) 

(5) 

 

5.12 ผลท่ี

คาดวา่จะ

ได้รับ 

สอดคล้อง

กับ

วัตถุประสงค์ 

 

ผลท่ีได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้

การได้ผลหรือผลท่ีเกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร

ค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล

ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถ

ปฏบัิตไิด้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลตอ่การบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 

 

รวมคะแนน 100 

3. สรุปผลการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเขว้าในภาพรวม 

  3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. 25๖๑ข้อ ๒๙ (5) ก าหนดให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม

และประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย

อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

   ในการวัดผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเขว้า (พ.ศ.2566-2570) ในเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังนี ้
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   3.2 แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปรมิาณและคุณภาพ  

   (1)  แบบตัวบ่งชีก้ารปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  

   (2)  แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 

Kaplan & Norton 

   (3)  แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))  

   (4)  แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  

   (5)  แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 

(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรอื PPMS  

   (6)  แบบการประเมินโดยใช้วธิีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรอื 

Problem-Solving Method  

   (7)  แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)  

   (8)  แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  

   (9)  แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)  

   (10)  แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 

   (11)  แบบอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ 

(1)-(10) หรอืเป็นแบบผสมก็ได้ 

  3.3 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา  

(Time) เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

  3.4 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรอืราชการได้ประโยชน์อย่างไร 

  3.5 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key  Performance  Indicators  : KPIs) 

  3.6 ผลกระทบ (Impact) 

4.  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

  4.1  ผลการทบน าไปสู่อนาคต 

   (1)  การปรับปรุงแผนให้เป็นปัจจุบันทุกปี 

    เนื่องจากแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเขว้า ใช้ในการพัฒนาเป็นระยะเวลา ๕ ปี คือ 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566-2570 อีกทั้งในระเบียบฯ มิได้ก าหนดให้ต้องท าการทบทวนทุกปี อย่างไรก็ตาม

สถานการณ์ในแต่ละปีอาจเปลี่ยนไป ปัญหาความต้องการของประชาชนอาจเพิ่มขึ้น จึงควรมีการทบทวน

แผนพัฒนาเป็นประจ าทุกปี 

 

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

 


