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ตามที่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่ากระทรวงมหาดไทย แจ้งใหจ้ังหวัด
จัดตัง้ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล
และ เทศบาลตำบล)เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพืน้ที่โดย
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนนิการจัดอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภัยพิบัติใหแ้ล้วเสร็จภายใน
เดือน กรกฎาคม 2563 ซึ่งได้แจ้งแนวทางการจัดฝกึอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภัยพิบัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัตินัน้ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/2 ใหก้รณีการเพิ่มเติมหรเืปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
โครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็น
อำนาจของผูบ้ริหารท้องถิ่น 

 ดังนัน้ เทศบาลตำบลทุ่งทอง จงึได้ทำการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ที่ 1 ขึ้น ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้กับบุคลากรในการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ และท้องหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานรับใช้
ประชาชนในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในพืน้ที่เทศบาลตำบลทุ่งทอง  
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ส่วนที่  1 
สภาพท่ัวไปและข้อมลูพื้นฐานสำคัญของเทศบาลตำบลทุ่งทอง 

1.  ด้านกายภาพ 

 1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรอืชุมชนหรอืตำบล 

 เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ  อยู่ห่างจากตัวจังหวัด
ชัยภูมิ  เป็นระยะทาง  13  กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งสิ้น  61.33  ตารางกิโลเมตร  หรอืประมาณ  38,331.25 
ไร่  หมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งทอง  มีจำนวน  17  หมู่บ้าน  ดังนี้ 
   

หมู่ที่ ช่ือหมู่บ้าน จำนวนพืน้ที่ (ไร่) หมายเหตุ 
หมู่ที่  1 บ้านเขว้า 4,700 บางส่วน 

หมู่ที่  3 บ้านโนนหมาว้อ 1,909  

หมู่ที่  4 บ้านคลองไผ่งาม 2,950  

หมู่ที่  5 บ้านโนนตาด 3,500  

หมู่ที่  6 บ้านต้อน 2,379  

หมู่ที่  7 บ้านกุดฉนวน 1,469.5  

หมู่ที่  8 บ้านหนองโสมง 2,010  

หมู่ที่  9 บ้านกุดไข่นุ่น 3,075  

หมู่ที่  10 บ้านโนนโก 890  

หมู่ที่  11 บ้านม่วง 2,400 บางส่วน 

หมูที่  12 บ้านอุดมผล 2,250 บางส่วน 

หมู่ที่  14 บ้านบูรพา 2,500 บางส่วน 

หมู่ที่  15 บ้านหนองอุดม 1,341  

หมู่ที่  16 บ้านหนองแขม 1,045.25  

หมู่ที่  17 บ้านต้อนอุดม 2,543  

หมู่ที่  18 บ้านโนนส้มมอ 1,900  

หมูที่  19 บ้านกุดฉนวนอุดม 1,469.5  
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 อาณาเขต 

เทศบาลตำบลทุ่งทอง  มอีาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้เคียง  ดังนี้ 
  ทิศเหนอื ติดกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอบ้านเขว้า 

      จังหวัดชัยภูมิ   
ทิศตะวันออก ติดกับ    เทศบาลตำบลชลีอง  และ เทศบาลตำบลลุ่มลำชี   
ทิศใต้  ติดกับ    เทศบาลตำบลลุ่มลำชี  และ องค์การบริหารส่วนตำบล 

     ส้มป่อย 

ทิศตะวันตก      ติดกับ   องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง และเทศบาลตำบล                                                                         
                                         ตลาดแรง้ 

 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

  เทศบาลตำบลทุ่งทอง  ไม่มีพืน้ที่ราบ พื้นที่ป่า และภูเขา  มีลักษณะเป็นพืน้ที่ราบลุ่ม  มี  
คลองน้ำ ลำธาร  ลำหว้ย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งทอง  จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 

                      1. ลำห้วยคลองไผ่งาม 

2. ลำห้วยกุดเบ็น 

3. ลำห้วยกุดไข่นุ่น 

4. ลำหว้ยหวาย 

5. ลำห้วยชีลอง 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

 เทศบาลตำบลทุ่งทอง  อยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน  มีฤดูกาล  3  ฤดู  คอื 

  ฤดูร้อน   ประมาณ  เดือนมนีาคม          -   เดือน  พฤษภาคม 

  ฤดูฝน   ประมาณ  เดือนมถิุนายน        -   เดือน  ตุลาคม 

  ฤดูหนาว  ประมาณ  เดือนพฤศจกิายน    -   เดือน  กุมภาพันธ์ 
1.4  ลักษณะของดนิ   
 ภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง มีลักษณะดินอยู่ 3 กลุ่ม คอื 

-  กลุ่มลักษณะดินเหนยีว  ใช้ในการทำนา 

-  กลุ่มลักษณะดินร่วนละเอียด  ใช้ในการปลูกพืชไร่ 
-  กลุ่มดินตื้นเป็นก้อนหินหรอืเศษหนิในที่ดอน ใช้ในการปลูกพืชไร่ หรอืไม้ผล บางส่วนที่มลีักษณะ
ดินเช่นนียั้งคงสภาพเป็นป่า 
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 2.  ด้านการเมือง  การปกครอง 

 2.1  เขตการปกครอง  
เทศบาลตำบลทุ่งทองประกอบด้วยหมู่บ้าน  จำนวน  17  หมู่บ้าน  ดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร 

หมู่ที่ 1 บ้านเขว้า นายบุญปลูก  พรมแพง 087-379-3997 

หมู่ที่ 3 บ้านโนนหมาว้อ นางละออ  ทองห่อ 088-370-5081 
หมู่ที่ 4 บ้านคลองไผ่งาม นายปรีชา  ทองเจรญิ 091-342-6751 
หมู่ที่ 5 บ้านโนนตาด นายทองใบ  อ่อนเขว้า 088-477-8210 

หมู่ที่ 6 บ้านต้อน นายนาวิน  แป้นหาญ 082-142-2596 

หมู่ที่ 7 บ้านกุดฉนวน นายสวิล  โถชัย 087-964-8114 

หมู่ที่ 8 บ้านหนองโสมง นายสุริยา  เสมา 089-282-6745 

หมู่ที่ 9 บ้านกุดไข่นุ่น นายทองสูน  ขำเขว้า 088-477-2625 

หมู่ที่ 10 บ้านโนนโก นายคะนอง  ใสแสง 087-253-1825 

หมู่ที่ 11 บ้านม่วงพันธนะ นางเพ็ญศรี   อธิราชเทวินทร์ 089-426-4988 

หมู่ที่ 12 บ้านอุดมผล นายไสว  ใสแสง 081-064-3488 

หมู่ที่ 14 บ้านบูรพา นายประพันธ์  เกิดถาวร 080-333-4949 

หมู่ที่ 15 บ้านหนองอุดม นายพัทธิยะ  น้อยทอง 083-369-8911 
หมู่ที่ 16 บ้านหนองแขม นายทินกร  เสนชัย 089-283-0043 

หมู่ที่ 17 บ้านต้อนอุดม นางสุคนธ์  ทุคนธ์ชัย 089-583-6916 

หมู่ที่ 18 บ้านโนนส้มมอ นายเสถียร  ยวงสุวรรณ์ 089-083-4983 

หมู่ที่ 19 บ้านกุดฉนวนอุดม นายสำเริง  ปราบคะเชนทร์ 082-042-8078 

    แบ่งเขตการปกครอง เป็น 2 เขต คือ 

เขตการปกครองที่  1   ได้แก่ หมู่  1   บ้านเขว้า  (นอกเขตบางส่วน) 
    หมู่ 11  บ้านม่วง  (นอกเขตบางส่วน) 
    หมู่ 12  บ้านอุดมผล  (นอกเขตบางส่วน) 
    หมู่ 14  บ้านบูรพา  (นอกเขตบางส่วน) 
    หมู่  6  บ้านต้อน 

    หมู่  7  บ้านกุดฉนวน 

    หมู่  9  บ้านกุดไข่นุ่น 

    หมู่ 15  บ้านหนองอุดม 

    หมู่ 17  บ้านต้อนอุดม 

    หมู่ 19  บ้านกุดฉนวนอุดม 
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เขตการปกครองที่ 2  ได้แก่   หมู่  3  บ้านโนนหมาว้อ 

    หมู่  4  บ้านคลองไผ่งาม 

    หมู่  5  บ้านโนนตาด 

    หมู่  8  บ้านหนองโสมง 

    หมู่  10 บ้านโนนโก 

    หมู่  16 บ้านหนองแขม 

    หมู่  18 บ้านโนนส้มมอ 

  
2.2  การเลือกตั้ง  
 ฝ่ายการเมอืง  ประกอบด้วย  คณะผูบ้ริหารท้องถิ่น  และสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง   

*  คณะผูบ้ริหารท้องถิ่นประกอบ ดว้ยนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง  มาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนโดยตรง จำนวน  1  คน  รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง จำนวน  2  คน  มาจากการแต่งตัง้
ของนายกเทศมนตรตีำบลทุ่งทอง   เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง จำนวน  1  คน  มาจากการ
แต่งตั้งของนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง  จำนวน 1 คน มาจาก
การแต่งตัง้ของนายกเทศมนตรตีำบลทุ่งทอง   

*  สภาเทศบาลตำบลทุ่งทองมาจากการเลือกตั้ง 2 เขต ๆ ละ  6  คน   
                       มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งทองทั้งหมดรวม  12  คน 

 เทศบาลตำบลทุ่งทอง มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง  และนายกเทศมนตรีตำบล
ทุ่งทอง  ขึน้ในวันที่  31  มนีาคม   2556  ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น  และ
ผูบ้ริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  2545  และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2546  โดยมีผูม้าใช้สทิธิ์  ปรากฏ
ตามรายละเอียด  ดังนี้ 
 1.  การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบล  โดยใช้เขตเทศบาลตำบลทุ่งทองเป็นเขตเลือกตั้ง  มีผู้สมัคร
รับเลือกตั้งทั้งสิ้น 2  คน สามารถเลือกได้  1  คน จำนวน  ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน  4,971  คน มีผู้มาใช้
สิทธิ์  3,760  คน  คิดเป็นร้อยละ  75%  บัตรเสียจำนวน  99  บัตร  คิดเป็นร้อยละ  1.99  บัตรไม่
ประสงค์ลงคะแนน  จำนวน  16  บัตร  คิดเป็นรอ้ยละ  0.32% 

 2.  การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  แบ่งออกเป็น  2  เขต  โดยถือเขต  หมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง 
เลือกได้เขตละ  1  คน  เฉลี่ยผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง  ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
จำนวน  2,418  คน  มีผูม้าใช้สทิธิ์  1,893  คน  คิดเป็นร้อยละ  78%  บัตรเสียจำนวน  102  บัตร  คิดเป็น
ร้อยละ  4.22  บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน  จำนวน  8  บัตร  คิดเป็นรอ้ยละ  0.33%  

***ครบวาระ 31  มนีาคม  2560*** 

ปัจจุบัน ณ. วันที่ 10  มิถุนายน 2562 คณะผูบ้ริหารท้องถิ่น  และสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง  ยังคงอยู่ใน
ตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
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3.  ประชากร 

3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (เปรียบเทียบย้อนหลัง ธันวาคม พ.ศ.2560 - ธันวาคม พ.ศ.2561) 

 เดือน ปี(พ.ศ.)    ชาย   หญิง   รวม 

มกราคม    พ.ศ.2560    3,309   3,229   6,538 

กุมภาพันธ์  พ.ศ.2560    3,306   3,228   6,534 

มีนาคม      พ.ศ.2560    3,300   3,225   6,525 

เมษายน     พ.ศ.2560    3,294   3,228   6,522 

พฤษภาคม  พ.ศ.2560    3,302   3,227   6,529 

มิถุนายน    พ.ศ.2560    3,299   3,218   6,517 

กรกฎาคม  พ.ศ.2560    3,292   3,216   6,508 

สิงหาคม    พ.ศ.2560    3,293   3,216   6,509 

กันยายน    พ.ศ.2560    3,284   3,216   6,500 

ตุลาคม      พ.ศ.2560    3,291   3,217   6,508 

พฤศจกิายน พ.ศ.2560    3,290   3,215   6,505 

ธันวาคม    พ.ศ.2560    3,289   3,218   6,507 

 

 

 

 เดือน ปี(พ.ศ.)    ชาย   หญิง   รวม 

มกราคม    พ.ศ.2561    3,290   3,221   6,511 
กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561    3,288   3,216   6,504 

มีนาคม      พ.ศ.2561    3,286   3,215   6,501 
เมษายน     พ.ศ.2561    3,292   3,214   6,506 

พฤษภาคม  พ.ศ.2561    3,292   3,216   6,508 

มิถุนายน    พ.ศ.2561    3,291   3,214   6,505 

กรกฎาคม  พ.ศ.2561    3,287   3,215   6,502 

สิงหาคม    พ.ศ.2561    3,286   3,212   6,498 

กันยายน    พ.ศ.2561    3,289   3,214   6,503 

ตุลาคม      พ.ศ.2561    3,281   3,210   6,491 
พฤศจกิายน พ.ศ.2561    3,278   3,219   6,497 

ธันวาคม    พ.ศ.2561    3,273   3,215   6,488 
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 3.2  ช่วงอายุและจำนวนประชากร 

สถิติประชากร แยกรายละเอียด เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 

จำนวนประชากรแยกตามเพศ 

        ชาย   หญิง   รวม 

       3,289  3,218  6,507 

จำนวนประชากรแยกตามสัญชาติ 
       ชาย   หญิง   รวม 

สัญชาติไทย      3,289  3,217  6,506 

สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย           0        1        1 
สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย/จีน               0        1        1 
ทุกสัญชาติ      3,289  3,218  6,507 

จำนวนประชากรแยกตามเกณฑ์อายุ 
        ชาย   หญิง   รวม 

เป็นบุคคลที่ทำบัตรประจำตัวประชาชน              37      32      69 

เป็นบุคคลที่มสีิทธิ์เลือกตั้งอายุ 15 ปี   2,630  2,693  5,323 

เป็นบุคคลที่มสีิทธิ์เลือกตั้งอายุ 18 ปี   2,520  2,592           5,112 

เป็นบุคคลที่มสีิทธิ์เลือกตั้งอายุ 20 ปี   2,438  2,526  4,964 

เป็นบุคคลที่ตอ้งขึ้นทะเบียนทหาร       48        0       48  

เป็นบุคคลที่ตอ้งเข้ารับการเกณฑ์ทหาร       39        0       39  
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จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) 
 สถิติประชากร แยกรายละเอียด เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 
จำนวนประชากรแยกตามเพศ 

        ชาย   หญิง   รวม 

       3,273  3,215  6,488 

จำนวนประชากรแยกตามสัญชาติ 
       ชาย   หญิง   รวม 

สัญชาติไทย      3,273  3,214  6,487 

สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย           0        1        1 
สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย/จีน               0        1        1 
ทุกสัญชาติ      3,273  3,215  6,488 

จำนวนประชากรแยกตามเกณฑ์อายุ 
        ชาย   หญิง   รวม 

เป็นบุคคลที่ทำบัตรประจำตัวประชาชน              32      32      64 

เป็นบุคคลที่มสีิทธิ์เลือกตั้งอายุ 15 ปี   2,624  2,703  5,327 

เป็นบุคคลที่มสีิทธิ์เลือกตั้งอายุ 18 ปี   2,520  2,605           5,125 

เป็นบุคคลที่มสีิทธิ์เลือกตั้งอายุ 20 ปี   2,428  2,547  4,975 

เป็นบุคคลที่ตอ้งขึ้นทะเบียนทหาร       29        0       29  

เป็นบุคคลที่ตอ้งเข้ารับการเกณฑ์ทหาร       39        0       39  

 

จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) 
 ช่วงอายุ             ชาย         หญิง          รวม 

อายุน้อยกว่า 1 ปี     37  23  60 

อายุ  1  ปี      34  20  54 

อายุ  2  ปี      29  34  63  

อายุ  3  ปี      36  32  68 

อายุ  4  ปี      33  25  58 

อายุ  5  ปี      44  29  73  

อายุ  6  ปี      24  34  58  

อายุ  7  ปี      32  32  64  
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ช่วงอายุ            ชาย         หญิง          รวม 

อายุ  8  ปี      36  32  68  

อายุ  9  ปี      49  22  71  

อายุ  10 ปี      42  27  69 

อายุ  11 ปี      40  34  74 

อายุ  12 ปี      42  24  66 

อายุ  13 ปี      35  30  65 

อายุ  14 ปี      32  33  65 

อายุ  15 ปี      43  30  73 

อายุ  16 ปี      32  33  65 

อายุ  17 ปี      29  35  64 

อายุ  18 ปี      48  34  82 

อายุ  19 ปี      44  24  68 

อายุ  20 ปี      39  40  79 

อายุ  21 ปี      33  39  72 

อายุ  22 ปี      33  31  66 

อายุ  23 ปี      43  41  84 

อายุ  24 ปี      41  31  72 

อายุ  25 ปี      32  34  66 

อายุ  26 ปี      45  43  88 

อายุ  27 ปี      57  58  115 

อายุ  28 ปี      48  49  97 

อายุ  29 ปี      38  37  75 

อายุ  30  ปี      40  33  73 

อายุ  31  ปี      53  48  101 

อายุ  32  ปี      40  54  94 

อายุ  33  ปี      49  48  97 

อายุ  34  ปี      56  36  92 

อายุ  35  ปี      36  41  77 

อายุ  36  ปี      44  46  90 

อายุ  37  ปี      37  36  73 

อายุ  38  ปี      41  39  80 

อายุ  39 ปี      57  46  103 
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ช่วงอายุ            ชาย         หญิง          รวม 

อายุ  40 ปี      46  51  97 

อายุ  41 ปี      51  47  98 

อายุ  42 ปี      49  49  98 

อายุ  43 ปี      39  37  76 

อายุ  44 ปี      54  52  106 

อายุ  45 ปี      59  46  105 

อายุ  46 ปี      58  70  128 

อายุ  47 ปี      51  68  119 

อายุ  48 ปี      50  48  98 

อายุ  49 ปี      43  49  92 

อายุ  50 ปี      49  71  120 

อายุ  51 ปี      53  52  105 

อายุ  52 ปี      55  58  113 

อายุ  53 ปี      66  39  105 

อายุ  54 ปี      57  63  120 

อายุ  55 ปี      58  63  121 

อายุ  56 ปี      46  61  107 

อายุ  57 ปี      41  51  92 

อายุ  58 ปี      54  54  108 

อายุ  59 ปี      41  42  83  

อายุ  60 ปี      44  49  93 

อายุ  61 ปี      48  42  90 

อายุ  62 ปี      33  41  74  

อายุ  63 ปี      29  32  61  

อายุ  64 ปี      30  38  68  

อายุ  65 ปี      25  33  58 

อายุ  66 ปี      33  41  74 

อายุ  67 ปี      32  45  77 

อายุ  68 ปี      36  25  61 

อายุ  69 ปี      36  27  63 

อายุ  70 ปี      27  31  58 

อายุ  71 ปี      23  21  44 
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ช่วงอายุ            ชาย         หญิง          รวม 

อายุ  72 ปี      17  20  37 

อายุ  73 ปี      9  37  46 

อายุ  74 ปี      17  23  40 

อายุ  75 ปี      23  19  42 

อายุ  76 ปี      16  22  38 

อายุ  77 ปี      27  21  48 

อายุ  78 ปี      24  19  43 

อายุ  79 ปี      11  22  33 

อายุ  80 ปี      11  11  22 

อายุ  81 ปี      14  18  32 

อายุ  82 ปี      7  16  23 

อายุ  83 ปี      15  13  28 

อายุ  84 ปี      7  8  15 

อายุ  85 ปี      12  13  25 

อายุ  86 ปี      9  6  15 

อายุ  87 ปี      5  5  10 

อายุ  88 ปี      3  6  9 

อายุ  89 ปี      5  6  11 

อายุ  90 ปี      3  5  8 

อายุ  91 ปี      6  2  8 

อายุ  92 ปี      5  2  7 

อายุ  93 ปี      1  3  4 

อายุ  94 ปี      1  1  2 

อายุ  95 ปี      0  0  0 

อายุ  96 ปี      1  0  1 

อายุ  97 ปี      1  1  2 

อายุ  98 ปี      0  1  1 

อายุ  99 ปี      1  0  1 

อายุ  100 ปี      0  0  0 

อายุมากกว่า  100 ปี     1  1  2 

รวม         3,273             3,214            6,487  
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ปี พ.ศ.2563 

จำนวนประชากรสามารถแบ่งได้เป็นหมู่บ้าน  ดังน้ี 

หมู่ที่ บ้าน 
ชาย 

(คน) 
หญิง 
(คน) 

รวม 
จำนวน 

ครัวเรือน 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

 

บ้านเขว้า  ( บางส่วน ) 
บ้านโนนหมาว้อ 

บ้านคลองไผ่งาม 

บ้านโนนตาด 

บ้านต้อน 

บ้านกุดฉนวน 

บ้านหนองโสมง 

บ้านกุดไข่นุ่น 

บ้านโนนโก 

บ้านม่วง (บางส่วน) 
บ้านอุดมผล ( บางส่วน ) 
บ้านบูรพา ( บางส่วน ) 
บ้านหนองอุดม  
บ้านหนองแขม 

บ้านต้อนอุดม 

บ้านโนนส้มมอ 

บ้านกุดฉนวนอุดม 

 

28 

102 

384 

431 
295 

215 

266 

430 

75 

23 

8 

44 

136 

245 

143 

127 

214 

21 

125 

370 

438 

313 

225 

296 

373 

72 

10 

1 
29 

141 
231 
141 
98 

227 

49 

227 

754 

869 

608 

440 

562 

803 

147 

33 

9 

73 

277 

476 

284 

225 

441 

71 

102 

240 

279 

203 

148 

183 

229 

57 

26 

28 

62 

109 

137 

92 

90 

135 

 

 รวม 3,166 3,111 6,277 2,191 

 

ที่มาจาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองอำเภอบ้านเขว้า  
รายงานสถิติประชากรและบ้าน ระดับตำบล ของตำบลบ้านเขว้า 

ข้อมูลเดือน มกราคม 2563  

มีความหนาแน่นเฉลี่ย  103  คน  /  ตารางกิโลเมตร 
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4. สภาพทางสังคม 

4.1  การศึกษา 

ระดับประถมศึกษา 

การศกึษาระดับประถมศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง  มีโรงเรยีนสังกัดสำนักงาน  พืน้ที่เขต
การศกึษา  เขต  1  มโีรงเรียนทั้งสิน้  จำนวน  5  แห่ง  ได้แก่ 
   -   โรงเรียนบ้านกุดฉนวน 

   -   โรงเรียนบ้านโนนตาด 

   -   โรงเรียนบ้านต้อน 

   -   โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 

   -   โรงเรียนบ้านหนองโสมง 
  

ระดับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 

 การพัฒนาการสำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง มศีูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน  6  แห่ง  ได้แก่ 
 

  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปรางค์ปราสาท   ที่ตัง้  บ้านต้อน 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสายตะคลอง  ที่ตัง้  บ้านกุดฉนวน 

  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองสายบัว  ที่ตัง้  บ้านโนนหมาว้อ 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณาราม  ที่ตัง้  บ้านคลองไผ่งาม 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทองธรรมชาติ  ที่ตัง้  บ้านโนนตาด 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะสามัคคีธรรม ที่ตัง้  บ้านหนองโสมง 

4.2  ด้านสาธารณสุข 

  มี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองไผ่งาม (รพ.สต.คลองไผ่งาม) จำนวน  1  แห่ง 

4.3  อาชญากรรม 

  -ไม่มี- 

4.4  ยาเสพติด 

  เทศบาลตำบลทุ่งทองได้จัดอบรมให้ความรูใ้นเรื่องของโทษยาเสพติด การป้องกัน แก้ไข 

รณรงค์เป็นประจำทุกปีทำให้จากเดิมเคยมีผูเ้สพและได้รับการอบรม บำบัด จนปัจจุบัน ไม่ค้นพบผูเ้สพ 

4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
  เทศบาลตำบลทุ่งทองได้จัดให้มสีวัสดิการให้กับผูย้ากไร้,ผูด้้อยโอกาส อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ 
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5. ระบบบริการพื้นฐาน 

 5.1  การคมนาคมขนส่ง (ทางบก,ทางน้ำ,ทางราง ฯลฯ) 
 เทศบาลตำบลทุ่งทองมเีส้นทางการคมนาคมเชื่อมกับทางหลวงโยธาธิการสายบ้านเขว้า – โนนจาน  

และ สายบ้านเขว้า – หนองบัวบาน  สำหรับถนนภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง  ส่วนใหญ่เป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  มีบางส่วนที่ยังเป็นถนนลูกรังอยู่  

5.2  การไฟฟ้า 

 จำนวนครัวเรอืนที่ใช้ไฟฟ้า   ประมาณร้อยละ    95%  ของครัวเรือนทั้งหมด 

 5.3  การประปา 

 จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาภูมิภาค ประมาณร้อยละ 40  คือ บ้านโนนตาด หมู่ 5 ,บ้านต้อน 
หมู่ 6 และ หมู่ 17 คิดเป็นร้อยละ  60  ของครัวเรือน ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง ใช้น้ำประปาหมู่บ้านที่
ได้รับโอนทรัพย์สินสาธารณูปโภคระบบประปาหมู่บ้านจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 จำนวน 3 แห่ง 
และไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างประปา
หมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง  รวมทั้งหมด 6 แห่ง ดังนี้ คือ 
 

แห่งที่ 1. ครอบคลุมพืน้ที่  บ้านกุดฉนวน   หมู่ 7 และ บ้านกุดฉนวนอุดม  หมู่ 19  

แห่งที่ 2. ครอบคลุมพืน้ที่  บ้านหนองโสมง หมู่ 8 

แห่งที่ 3. ครอบคลุมพืน้ที่  บ้านหนองอุดม  หมู่  15 และ บ้านโนนหมาว้อ  หมู่ 3 

แห่งที่ 4. ครอบคลุมพืน้ที่  บ้านคลองไผ่งาม หมู่ 4 

          แห่งที่ 5. ครอบคลุมพืน้ที่  บ้านกุดไข่นุ่น หมู่ 9  

แห่งที่ 6. ครอบคลุมพืน้ที่  บ้านหนองแขม  หมู่  16  
 5.4  โทรศัพท์ 
  การสื่อสารทางโทรศัพท์ หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทองมกีารใชโ้ทรศัพท์ประจำบ้านและการ
ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่  
 5.5  ไปรษณีย์หรอืการสื่อสารหรอืการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

 การสื่อสารผ่านทางโทรคมนาคมทางวิทยุสื่อสาร และหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน สำหรับที่ทำ
การไปรษณีย์ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทองจะใช้การบริการจากที่ทำการไปรษณีย์อำเภอบ้านเขว้า 
ซึ่งเป็นเขตอำเภอเดียวกัน 

 6.  ระบบเศรษฐกิจ 

 6.1  การเกษตร 

 ราษฎรส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ  90%  ประกอบอาชีพหลักคือ ทำนา  
 6.2  การประมง 

 ราษฎรบางส่วนทำการประมงแบบไว้บริโภคในครัวเรือน และจำหน่ายในท้องตลาดเพียงเล็กน้อย 
ไม่ได้ประกอบเป็นอาชีพหลัก 
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 6.3  การปศุสัตว์ 
 มีการประกอบการฟาร์มหมู อยู่หลายพืน้ที่ ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง 

 6.4  การบริการ 

 ในเขตพืน้ที่เทศบาลตำบลทุ่งทอง มีเพียงการบริการในรูปลักษณะร้านเสริมสวย ร้านอินเตอร์เน็ต 

 6.5  การท่องเที่ยว 

 เทศบาลตำบลทุ่งทองได้ค้นพบแหล่งท่องเที่ยว คือ เมืองหามหอก ซึ่งเป็นพืน้ที่อยู่ในบ้านกุดไข่นุ่น
หมู่ 9 ซึ่งกำลังจะพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ปัจจุบัน เดิมเรามีหมู่บ้านทอผา้ไหม โฮมเสตย์ หมู่ 6,
หมู่ 17 ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

 6.6  การอุตสาหกรรม 

  อุตสาหกรรมของเทศบาลตำบลทุ่งทองจะเป็นลักษณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้แก่  การทอผ้าไหม
ซึ่งสามารถส่งออกขายยังท้องตลาดและพื้นที่ใกล้เคียงได้ 
 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  

 การพาณิชย์ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทองมีธุรกิจการค้าส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก  มีทุน
ดำเนนิการน้อยซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะร้านค้าปลีก มีการจัดตัง้กลุ่มอาชีพ อยู่หลายกลุ่ม เช่น
กลุ่มทอผ้าไหม และเทศบาลตำบลทุ่งทองได้จัดใหม้ีการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนเป็นประจำทุกปี 
 6.8  แรงงาน 

 ประชาชนส่วนใหญ่ที่พักอยู่ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง เป็นวัยผู้สูงอายุ สำหรับวัยแรงงานนั้นได้
อพยพแรงงานไปทำงานนอกพืน้ที่ มีเพียงไม่ถึง 50 % ที่อาศัยและทำงานอยู่ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง 

7.  ศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรม 

 7.1  การนับถือศาสนา 

 ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง  ประมาณร้อยละ  99%  นับถือศาสนาพุทธ นับ
ถือศาสนาคริสต์  ประมาณร้อยละ  0.5%  นับถือศาสนาอิสลาม  ประมาณร้อยละ  0.5%   มีวัดในเขต
เทศบาลตำบลทุ่งทอง  จำนวน  9  แห่ง  ดังนี้ 

      1.วัดปรางค์ปราสาท   สถานที่ตั้ง บ้านต้อน 

2.วัดสายตะคลอง สถานที่ตั้ง บ้านกุดฉนวน 

3.วัดคลองสายบัว สถานที่ตั้ง บ้านโนนหมาว้อ 

4.วัดสุวรรณาราม สถานที่ตั้ง บ้านคลองไผ่งาม 

5.วัดทองธรรมชาติ สถานที่ตั้ง บ้านโนนตาด 

6.วัดเกาะสามัคคี สถานที่ตั้ง บ้านหนองโสมง 

7.วัดดอนตะไก้  สถานที่ตั้ง บ้านบูรพา หมู่ 14  
8.วัดธรรมาราม  สถานที่ตั้ง บ้านกุดฉนวน (วัดป่ากุดฉนวน) 
9.วัดสามัคคีธรรม  สถานที่ตั้ง บ้านกุดไข่นุ่น 
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7.2  ประเพณีและงานประจำปี 
- ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ  ที่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทองให้ความสำคัญ  คอื 

- ประเพณีงานเจ้าพ่ออนุสาวรีย์   จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี 
- ประเพณีวันสงกรานต์ จะจัดขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปีกิจกรรมที่จัดได้แก่ พิธีสรงนำ้

พระ  พิธีรดน้ำดำหัวผูสู้งอายุ  และพบปะครอบครัว 

7.3  ภูมปิัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

ภูมปิัญญาท้องถิ่นในพืน้ที่ จะมี ปราชญ์ชาวบ้าน ทำเครื่องจักสาน สำหรับด้านภาษาประชาชนส่วน
ใหญ่เป็นคนไทยอีสานย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดนครราชสีมา  ตั้งรกรากมาเป็นเวลานานมีภาษาอีสานเป็น
ภาษาท้องถิ่น 

7.4  สินค้าพืน้เมอืงและของที่ระลึก 

สำหรับสินค้าพืน้เมืองที่ราษฎรทำและจำหน่าย คือ เครื่องจักสาน อาทิเช่น ไซ ฆ้อง ตระกร้า ส่วน
ของที่ระลึก ของฝาก คือ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหน เช่น ผา้ไหม สบู่ใยไหม เป็นต้น 

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ำ 

 พื้นที่เขตเทศบาลตำบลทุ่งทองมีคลองน้ำ หลาสาย เป็นเส้นทางแม่น้ำชีไหลผ่าน  เมื่อถึงฤดูฝน
น้ำฝนจะมีมาก   จนทำให้น้ำเอ่อล้นท่วมไร่  นา  ของราษฎรในเขตพื้นที่  สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
น้ำท่วม หลังน้ำลด  เทศบาลตำบลทุ่งทอง ได้จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลทุ่งทอง  เพื่อจัดซื้อถุงยัง
ชีพแจกจ่าย  และสนับสนุนการจัดซือ้น้ำมันเพื่อใชส้ำหรับเครื่องสูบน้ำ 

 8.2  ป่าไม้ 
 ในพืน้ที่เขตเทศบาลมพีืน้ที่ ที่เป็นป่าไม้เพียงบางส่วนประมาณ 20% ของพื้นที่ทั้งหมด 

 8.3  ภูเขา 

 ในพืน้ที่เขตเทศบาลเป็นพืน้ที่ราบลุ่ม ไม่มีภูเขา  

 8.4  ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 -ไม่มี- 

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



ส่วนที่  2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
   “เมืองแห่งความสุข” 
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ   
1. ประชาชนมรีายได้เพิ่มขึ้นและกระจายอย่างเหมาะสม 

2. ประชาชนดำรงชีวติอย่างมีคุณภาพตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ประชาชนมคีวามมั่นคง ปลอดภัย ในชีวติและทรัพย์สิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลทุ่งทอง 

เพื่อให้ทราบถึงภาพรวมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต  สามารถนำมาซึ่ง
การตรวจสอบแผนประจำปีได้ว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่นเพียงใด หรือมีจุด
พัฒนาเนน้ไปทางใด จงึกำหนดวิสัยทัศน์ของการพัฒนาขึน้ 

2.1  วิสัยทัศน์การพัฒนา 

จากข้อมูลสภาพทั่วไป เทศบาลตำบลทุ่งทองประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม มีศักยภาพข้อ
ได้เปรียบที่มีทรัพยากรน้ำ จากแม่น้ำชี และลำห้วยต่าง ๆ  เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อทำการเกษตร แต่ยังมี
ปัญหาเรื่องที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของตำบลซึ่งเป็นพื้นที่ที่ตั้งรับกับพายุโซนร้อนและลมมรสุมทำให้เกิดปัญหา
ภัยทางธรรมชาติ และอุทกภัย  อีกทั้งประชากรในวัยทำงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานภาคเกษตรกรรมซึ่ง
บางส่วนยังประสบปัญหาความยากจน ทำให้ประชาชนในเขตพืน้ที่ได้มกีารเลีย้งไหมเป็นอาชีพรอง จึงมีการ
พัฒนาในด้าน  อุตสาหกรรมสิ่งทอ  เช่น  ทอผ้าไหม  ผ้าลายขิด  ผ้าขาวม้า  เป็นต้นจากผลการวิเคราะห์
ข้อมูลสภาพทั่วไปในปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของประชาชน ตลอดจนโอกาสในการพัฒนาใน
อนาคตของจังหวัด การวิเคราะห์ดังกล่าว เมื่อนำมาวิเคราะห์ร่วมกับประเด็นการพัฒนานโยบายของ
รัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
ตลอดจนการประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของเทศบาลตำบล
ทุ่งทอง  ผู ้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop)   ได้ร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็ง ,จุดอ่อน ,โอกาสและ
อุปสรรค จากผลการประเมินศักยภาพการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งทอง ให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอแล้ว  สามารถสรุปผลการ
วิเคราะห์จัดทำวสิัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งทอง (พ.ศ.2561-2565)  ได้ดังนี ้

“เกษตรก้าวหน้า  แหล่งน้ำเพื่อประชา  นำพาสังคมมีสุข” 

2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งทอง 

 จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ร่วมกับการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคม
ตำบล ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งทอง (พ.ศ.2561-
2565) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักที่ คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน และการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ดังกล่าว เทศบาลตำบลทุ่งทอง   ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
โดยการพิจารณาถึงเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และประเมินศักยภาพสามารถกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งทองได้ 7ยุทธศาสตร์โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ,
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด สามารถสรุปได้ ดังนี้ คือ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร  

แนวทางการพัฒนา 

1.1 พัฒนาแหล่งนำ้เพื่อการเกษตร 

1.2 พัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตร การตลาดและเครือข่ายสินค้าการเกษตรและวิสาหกิจชุมชน 

 



ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปการ 

แนวทางการพัฒนา 

2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำของหมู่บ้านและ
เชื่อมโยงกับตำบลอื่น 

2.2 ขยายเขตระบบประปา 

2.3 ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาอุตสาหกรรม 

แนวทางการพัฒนา 

3.1 พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และพัฒนาอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน 

ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาการท่องเที่ยว 

แนวทางการพัฒนา  
4.1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต 

แนวทางการพัฒนา 

5.1  ส่งเสริมคุณภาพชวีิต เด็ก เยาวชน สตรี 
5.2  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา การศกึษาทุกระดับ 

5.3  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาดา้นสาธารณสุขมูลฐาน 

5.4  พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผูด้้อยโอกาสทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่  6พัฒนาการบรหิารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
แนวทางการพัฒนา 

6.1 การบริหารจัดการพัฒนาเทศบาลตามหลักธรรมมาภบิาล 

6.2  การบริหารจัดการเทศบาลตำบลทุ่งทองให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

6.3  สรา้งความมั่นคง ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

6.4  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

6.5  พัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่  7เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง 

แนวทางการพัฒนา 

7.1  ส่งเสริม สนับสนุน การเรียนรูแ้ละเสริมสรา้งทักษะด้านอาชีพของชุมชน 

  
 

 

 



 2.3  เป้าประสงค์ 

  1.  ประชาชนมผีลผลิตของภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น 

  2.  ประชาชนมคีุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

  3.  เด็ก เยาวชน ได้รับการศกึษาที่มคีุณภาพ สามารถพัฒนาเข้าสู่อาเซี่ยน 

  4.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา และดูแล 

  5.  ศลิปวัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่น ได้รับการสบืสานถึงเยาวชน คนรุ่นหลัง 

  6.  ประชาชนมสี่วนร่วม ในการพัฒนาบ้านเกิด เกิดจติสำนึกรักบ้านเกิด 

  7.  ประชาชนมคีวามปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 2.4   ตัวชี้วัด 

  1.  ร้อยละของประชาชนมอีาชีพและรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าภาคการเกษตร 

  2.  จำนวนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ได้รับการพัฒนา
ทั่วถึง 

3.  ร้อยละของสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ไม่เป็นพิษ 

4.  จำนวนช่องทางในการรับรู้  ข้อมูลข่าวสารและข้อมูลทางการศึกษาที่ทันสมัยของ
ประชาชนเพิ่มขึน้ 

  5. ร้อยละของทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ วางแผนพัฒนา มีการบริหารจัดการ
ที่เพิ่มขึ้น  

2.5  ค่าเป้าหมาย 

 1.  จำนวนประชาชนมคีุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

 2. จำนวนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง 

 3.  จำนวนถนน ทางระบายน้ำ เพิ่มขึน้ 

 4.  จำนวนเยาวชนได้รับการศกึษาเพิ่มขึน้ 

 5.  รอ้ยละของจำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น 

 6.  ร้อยละของประชาชนที่มีหลักประกันสุขภาพอย่างทั่วถึง 

 7.  ร้อยละของประชาชนที่มีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

2.6  กลยุทธ์ 
 1. ดำเนินการดูแล รักษาจัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อให้ภาคการเกษตรได้รับการ

พัฒนา ใหม้ีความเข้มแข็งและมีศักยภาพทางการผลิตเพิ่มขึน้ 

 2. ดำเนินการจัดให้มีถนน ไฟฟ้า ประปา ทางระบายน้ำ เน้นการจัดการด้านโครงสร้าง
พืน้ฐานใหม้ีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  

 3. ส่งเสริม/สนับสนุนการศกึษา เพื่อสร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษารวมถึง
พัฒนาระบบบริหารจัดการความรูมุ้่งสู่อาเซี่ยน 

 4. ส่งเสริมศลิปะ วัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่น มีการปลูกฝังร่วมกับสถาบันการศึกษา 



 5.  เพิ่มประสทิธิภาพการดูแลสุขภาพของประชาชน รวมทั้งเฝา้ระวัง ป้องกัน ไม่ใหเ้กิดโรค
ในชุมชน 

 6. จัดให้มีการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ 
ลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรค 

 7.  ส่งเสริม การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและแก้ไข
ปัญหาของชุมชนรวมถึงความสงบเรียบร้อย เฝา้ระวังปัญหายาเสพติด ไม่ใหเ้กิดขึ้นในชุมชน 

 8.  ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาอาชีพ โดยการสร้างอาชีพให้เกิดขึ้นในชุมชนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) ของเทศบาลตำบลทุ่งทอง จากการวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน และ
ศักยภาพของเทศบาลตำบลทุ่งทองจึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) เทศบาลไว้ใน 5 ประเด็น 
คือ 

1. การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้การเกษตรอย่างทั่วถึง   
2. การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและได้มาตรฐาน 

3. สร้างชุมชนเข้มแข้งและเป็นสุข ปราศจากโรค มีสุขภาพอนามัยที่ดี 
4. เด็ก เยาวชน ได้รับโอกาสทางการศึกษา และมีคุณภาพ 

5. สังคม ชุมชน มีความเข้มแข็ง อยู่เย็นเป็นสุข 

 

2.8  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ประเทศ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จังหวัดชัยภูมิ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

อปท.ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

เทศบาลตำบลทุ่งทอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การสรา้งความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจฐานรากและ
แข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาศักยภาพและ
ขีดความสามารถด้าน
การเกษตร 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่  2 

ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวติให้มั่นคงตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาศักยภาพและ
ขีดความสามารถด้าน
การเกษตร 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปการ 



 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่  2 

ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การสรา้งความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจฐานรากและ
แข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนาคุณภาพชวีิต
และความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้เข้มแข็งและ
ย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

พัฒนาอุสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การสรา้งความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจฐานรากและ
แข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การพัฒนาศักยภาพ 

การท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่  4 

พัฒนาการท่องเที่ยว 

 

 

 

-  ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพ 

ทรัพยากรมนุษย์ 

- ยุทธศาสตร์ที่  4 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์
ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวติให้มั่นคงตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาคนและสังคมที่
มีคุณภาพ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนาคุณภาพชวีิต
และความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้เข้มแข็งและ
ย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

พัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวติ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความ

มั่นคง 

- ยุทธศาสตร์ที่ 6 

 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การสรา้งความมั่นคงเพื่อ
การพัฒนาจังหวัดสู่ความ
มั่นคงและย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 8  
การบริหารจัดการ
บ้านเมือง 
ที่ดทีี่มปีระสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

การบริหารกิจการ
บ้านเมือง 
ที่ด ี



ยุทธศาสตร์ของ อปท. ในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งทอง 

 

3.การวเิคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

 3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลทุ่งทอง 

เพื่อให้วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งทอง (2561-2565) ที่วางไว้บรรลุตามเป้าประสงค์การ
พัฒนา จึงได้ทำการวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) ต่อการพัฒนา
เทศบาลตำบลทุ่งทอง ได้ดังนี้ 
  จุดแข็ง  (Strengh ) 

เทศบาลตำบลทุ่งทองเป็นพืน้ที่ที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำคือแม่น้ำชไีหลผ่าน ทำให้ได้รับประโยชน์ต่อการใช้
น้ำทำการเกษตรภายในเขตพืน้ที่ของเทศบาลตำบลทุ่งทองมีสถานีบริการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า 3 สถานี 
ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้ในการทำการเกษตรประชาชนส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่เป็นผู ้มีความรู ้ มี
การศึกษาที่ดี นำมาซึ่งการพัฒนาผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการ
พัฒนาการมสี่วนร่วมระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐในการจัดเวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนามี
ความเข้มแข็งขึน้ 

 จุดอ่อน (  Weakness  ) 

 จำนวนหมู่บ้านในพื้นที่ของเขตเทศบาลตำบลทุ่งทองเป็นหมู่บ้านที่อยู่กระจายไม่รวมตัวกันจึงทำให้
เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพขาดการพัฒนาด้านคุณภาพและรูปแบบที่
ทันสมัยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพเป็นการผลิตที่ขาดตลาดรองรับการจัดตั้งกลุ่มอาชีพไม่มีความเข้มแขง็ใน
ศักยภาพทางการผลิต ถือว่าเศรษฐกิจในชุมชนไม่ดีเท่าที่ควร 

 โอกาส ( Opportunity ) 

 รัฐส่งเสริมและใหค้วามสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา รัฐบาลใหค้วามสำคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต กับผู้ด้อยโอกาส สตรี ผู้พิการ คนชรา รัฐบาลเน้นให้มีการปฏิรูปการศึกษาที่ดี
ขึน้ และให้บริการสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้นทำให้คนในตำบลมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชวีิตในทางที่ดีขึ้น 

 อุปสรรค ( Threat ) 

 แรงงานที่มีการศึกษาสูง มีทักษะ และมีความรู้ ความสามารถนิยมไปทำงานในตัวจังหวัดและ
จังหวัดอื่น จึงทำให้บางพื้นที่เกิดภาวะสมองไหลมีสถานประกอบการที่เป็นแหล่งจ้างแรงงานไม่มากทำให้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อปท.ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลตำบลทุ่งทอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การสรา้งความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจฐานรากและ
แข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนาคุณภาพชวีิต
และความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้เข้มแข็งและ
ย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 

เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน
เข้มแข็ง 



เกิดแรงงานอพยพ รัฐบาลมีข้อจำกัดในการทำงานตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจฯ มากขึ้นแต่งบประมาณใน
การพัฒนาได้อุดหนุนให้กับเทศบาลตำบลทุ่งทองลดลงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง
เมื่อพจิารณาประกอบกับสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยในด้านทำเลที่ตั้ง พบว่าได้รับผลกระทบจาก
พายุดีเปรสชั่นบ้าง และช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน ได้รับผลกระทบจากพายุใต้ฝุ่นที่ผ่านเข้ามา
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน ทำให้เกิดปัญหาอุทกภัยและภัยทางธรรมชาติ 
 

 3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

  1.  สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การขาดงบประมาณ ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบใน
การพัฒนา เนื่องจากงบประมาณอุดหนุนที่ลดลง แต่รายจ่ายประจำที่มยีอดสูงขึ้น  
  2. สภาพแวดล้อมทางสังคม ระดับการศึกษาของประชาชนที่มีความรู้ ทำให้เกิดการย้าย
ถิ่นฐานและอพยพแรงงาน 

  3. สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ซึ่งพื้นที่ในเขตจะเป็นพื้นที่ติดลำน้ำชี ทำให้เกิดอุทกภัย
เป็นประจำ   
 

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

 



 

ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 พัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถในดา้น
การเกษตร 

1.1  แนวทางการพัฒนาแหล่งนำ้
เพื่อการเกษตร 

1.2  แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
สินค้าการเกษตร การตลาดและ
วสิาหกิจชุมชน 

เคหะและชุมชน 

 

บริหารงานท่ัวไป 

กองช่าง 

 

สำนักปลัด 

อบจ.ชัยภูม ิ

ชลประทาน
จังหวดัชัยภมู ิ

2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

2.1 แนวทางการพัฒนาสรา้ง
ปรับปรุง ซ่อมแซมรักษาถนน 
สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ 
ของหมู่บ้านและเช่ือมโยงกับตำบล
อื่น 

2.2 แนวทางการพัฒนาขยายเขต
ระบบประปา 

2.3  แนวทางการพัฒนาขยายเขต
ระบบไฟฟา้สาธารณะ 

เคหะและชุมชน กองช่าง 

 

อบจ.ชัยภูม ิ

 

3 พัฒนาอุตสาหกรรม 3.1 แนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรม
ภายในครัวเรือน และ
ผู้ประกอบการ 

สังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด 

 

อบจ.ชัยภูม ิ

 

4 พัฒนาการท่องเท่ียว 4.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการท่องเท่ียว 

บริหารท่ัวไป สำนักปลัด 

 

อบจ.ชัยภูม ิ

กกท.ชัยภูม ิ

5 พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

5.1  แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ชวีติ เด็ก เยาวชน สตรี 

5.2  แนวทางการพัฒนาสง่เสริม 
สนับสนุน การศึกษาทุกระดับ 

5.3  แนวทางการพัฒนาดา้น
สาธารณสุขมูลฐาน 

5.4  แนวทางการพัฒนาระบบจัด
สวัสดกิารสังคม และสนับสนุน
สังคมสงเคราะห์แก่ ผู้สูงอายุ และ
ผู้ดอ้ยโอกาสทางสงัคม 

การศึกษา 

 

การศึกษา 

 

 

สาธรณสุข 

 

สังคมสงเคราะห์ 

สำนักปลัด พมจ.ชัยภูม ิ

อบจ.ชัยภูม ิ

 

 

 

 

 



 

 

 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

6 การบริหารกิจการ
บ้านเมอืงท่ีดี 

6.1  แนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการพัฒนาเทศบาลตาม
หลักธรรมาภบิาล 

6.1  แนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการเทศบาลตำบลทุ่ง
ทองให้เป็นเมอืงน่าอยู่ 

 6.3  แนวทางการพัฒนาสร้าง
ความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

6.4  แนวทางการพัฒนาส่งเสริม
การมสี่วนร่วมชองประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

6.5  แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

บริหารงานท่ัวไป 

งบกลาง 
 

เคหะและชุมชน 

 

 

การรักษาความ
สงบภายใน 

 

บริหารงานท่ัวไป 

แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

สาธรณสุข 

สำนักปลัด 

 

 

กองช่าง 
 

 

สำนักปลัด 

 

 

สำนักปลัด 

 

 

 

สำนักปลัด 

 

อบจ.ชัยภูม ิ

 

7 พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

7.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุนการเรียนรู้และ
เสริมสร้างทักษะดา้นอาชีพของ
ชุมชน 

สังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด พมจ.ชัยภูม ิ

อบจ.ชัยภูม ิ

 

 



ยุทธศาสตร์

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ านวนโครงการ งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1. พัฒนาศักยภาพและขีด

ความสามารถในด้านการเกษตร

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1.2 แผนงานการเกษตร

รวม -            -        -              -        -             -        -             -               -             -           -             

2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

รวม
3. พัฒนาอุตสาหกรรม
1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

รวม
4. พัฒนาการท่องเท่ียว
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รวม

                                                                   บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                                      
      แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 

    เทศบาลต าบลทุ่งทอง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี

ผ.01



ยุทธศาสตร์

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ านวนโครงการ งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

5. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
1.1 แผนงานการศึกษา
1.2 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน
1.3 แผนงานสาธารณสุข
1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
1.5 แผนงานงบกลาง      

1.6แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

รวม -      -            -        -              -        -             -        -             -               -             -           -             

ปี 2564 ปี 2564 รวม 5 ปีปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

    เทศบาลต าบลทุ่งทอง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 

                                                                            บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                                       
ผ.01



ยุทธศาสตร์

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ านวนโครงการ งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

6. การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
1.3 แผนงานการรักษาความสงบ 1             100,000         1                100,000         

ภายใน
1.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
1.5 แผนงานสาธารณสุข
1.6 แผนงานงบกลาง
1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม 1            100,000       1               100,000       

รวมท้ังส้ิน 1             100,000         1                100,000         

รวม 5 ปีปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

    เทศบาลต าบลทุ่งทอง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 

                                                                             บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                                       
ส่วนท่ี 3 

ผ.01



                                                                                                                            รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                               แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเตมิฉบับท่ี 1  
                                                                                                                           เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3. การสร้างความม่ันคงเพื่อการพัฒนาจังหวัดสู่ความม่ันคงและยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ   2. การพัฒนาคุณภาพชีวติและความเป็นอยูข่องประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

    6. ยุทธศาสตร์ท่ี   6. การบริหารกิจการบ้านเมอืงท่ีดี                                     6.3 สร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

       1.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  

  ตัวชี่วัด 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 

  2561 
(บาท) 

  2562 

(บาท) 
 2563 

(บาท)  
  2564 

(บาท) 
 2565 

(บาท) 
1. โครงการฝึกอบรม

ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ 
 

เพื่อให้มีบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วย
เจ้าพนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

 

ประชาชนจิตอาสาในเขต
พืน้ที่เทศบาลตำบลทุ่ง
ทอง จำนวน 50 คน 

 

 

 

 

  100,000   อปพร. 
50 คน 

มีศักยภาพ
และ

ประสิทธิภาพ 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ความสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยของ
เจ้าพนักงานในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

- ให้การสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของศูนย์
อำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใน
พืน้ที ่

สำนักปลัด 

ฝ่าย
อำนวยการ 

งานป้องกันฯ 

รวม 1 โครงการ - 1 โครงการ   100,000   - - - 
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ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมนิผล 

 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ ๒๘ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผูบ้ริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานผลต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พรอ้มทั้งประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงายผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี นั้น 

 

 คณะกรรมการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งทอง ได้จัดทำรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติของเทศบาลตำบลทุ่งทองประจำปี
งบประมาณ 2559 ขึน้ เพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานรวมถึงติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน
ของเทศบาลตำบลทุ่งทอง โดยประเมินผลตามยุทธศาสตร์ พร้อมออกแบบสำรวจความพึงพอใจของ
ประชาชน มาเป็นเกณฑ์ในการตดิตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลทุ่งทอง 

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

 



 

                                                                           

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง 

เร่ือง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับเพ่ิมเติมคร้ังท่ี ๑ / 2563 

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

ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งทอง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับเพ่ิมเติมครั้งท่ี ๑ / 2563 

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทยให้เป็น
อำนาจของผู้บริหารท้องถ่ิน น้ัน 

บัดนี้ เทศบาลตำบลทุ่งทองได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ / 2563 เรียบร้อย
แล้ว  จึงขอประกาศให้ทราบและสามารถตรวจสอบรายละเอียดโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ฉบับเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ / 2563  ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๒5   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

                          (นายสมพงษ์   ยอดวงศ์) 

                                                                       นายกเทศมนตรตีำบลทุ่งทอง 

 


