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เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวดัชัยภูมิ 



ค าน า 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจัดท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวด 6 ขอ้ 29 และ ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2561 ไดก้  าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันา พร้อมรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อ
ผูบ้ริหารทอ้งถิ่น เพ่ือให้ผูบ้ริหารทอ้งถิ่นรายงานผลต่อสภาทอ้งถิ่นและคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ่น อีกทั้งตอ้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้กบัประชาชนในทอ้งถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวนั
นบัแต่วนัรายงายผลและเสนอความเห็นดงักล่าวและตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนัโดย
อยา่งนอ้ยปีละ1 คร้ังภายในเดือนธนัวาคม ของทุกปี นั้น 

 คณะกรรมการติดตามประเมนิผลแผนพฒันาของเทศบาลต าบลทุ่งทอง ไดจ้ดัท ารายงานผลการติดตาม
และประเมินผลผลการจดัท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบตัิของเทศบาลต าบลทุ่งทองประจ าปีงบประมาณ 2563 

ขึ้น เพ่ือเป็นการรายงานผลการด าเนินงานรวมถึงติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
โดยประเมินผลตามยทุธศาสตร์ พร้อมออกแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน มาเป็นเกณฑใ์นการติดตาม
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 คณะกรรมการติดตามประเมนิผลหวงัเป็นอยา่งย่ิงว่ารายงานฉบบัน้ี จะมีประโยชน์ในการปฏิบติังาน 
โดยเฉพาะช่วยเพ่ิมความรู้เก่ียวกบัระบบติดตามและประเมินผลตนเองในการวางแผนกระตุน้ให้ทั้งผูบ้ริหาร
ทอ้งถิ่นและผูป้ฏิบติัให้ความส าคญักบัการพฒันาประสิทธิภาพในการก าหนด “แผนพฒันาทอ้งถิ่น” เพื่อเป็น
เคร่ืองมือที่ใชใ้นการก าหนดทิศทางการพฒันาของเทศบาลต าบลทุ่งทองต่อไป 
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ส่วนที่  1 

ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

1.  ด้านกายภาพ 

 1.1  ที่ตั้งของหมู่บา้นหรือชุมชนหรือต าบล 

 เทศบาลต าบลทุ่งทอง ต าบลบา้นเขวา้  อ าเภอบา้นเขวา้  จงัหวดัชัยภูมิ  อยูห่่างจากตวัจงัหวดัชัยภูมิ  เป็น
ระยะทาง  13  กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ทั้งส้ิน  61.33  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  38,331.25 ไร่  หมู่บา้นซ่ึงตั้งอยู่
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลทุ่งทอง  มีจ านวน  17  หมู่บา้น  ดงัน้ี 

   

หมู่ที่ ช่ือหมู่บา้น จ านวนพ้ืนที่ (ไร่) หมายเหตุ 
หมู่ที่  1 บา้นเขวา้ 4,700 บางส่วน 

หมู่ที่  3 บา้นโนนหมาวอ้ 1,909  

หมู่ที่  4 บา้นคลองไผ่งาม 2,950  

หมู่ที่  5 บา้นโนนตาด 3,500  

หมู่ที่  6 บา้นตอ้น 2,379  

หมู่ที่  7 บา้นกุดฉนวน 1,469.5  

หมู่ที่  8 บา้นหนองโสมง 2,010  

หมู่ที่  9 บา้นกุดไขนุ่่น 3,075  

หมู่ที่  10 บา้นโนนโก 890  

หมู่ที่  11 บา้นม่วง 2,400 บางส่วน 

หมูที่  12 บา้นอุดมผล 2,250 บางส่วน 

หมู่ที่  14 บา้นบูรพา 2,500 บางส่วน 

หมู่ที่  15 บา้นหนองอุดม 1,341  

หมู่ที่  16 บา้นหนองแขม 1,045.25  

หมู่ที่  17 บา้นตอ้นอดุม 2,543  

หมู่ที่  18 บา้นโนนส้มมอ 1,900  

หมูที่  19 บา้นกุดฉนวนอุดม 1,469.5  
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อาณาเขต 

เทศบาลต าบลทุ่งทอง  มีอาณาเขตติดต่อกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใกลเ้คียง  ดงัน้ี 

  ทิศเหนือ ติดกบั  องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบา้นเขวา้ 

      จงัหวดัชยัภูมิ   
ทิศตะวนัออก ติดกบั    เทศบาลต าบลชีลอง  และ เทศบาลต าบลลุ่มล าชี   
ทิศใต ้  ติดกบั    เทศบาลต าบลลุ่มล าชี  และ องคก์ารบริหารส่วน 

    ต าบลส้มป่อย 

ทิศตะวนัตก      ติดกบั   องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนแดง และเทศบาลต าบล                                                                         
                                         ตลาดแร้ง 

 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

  เทศบาลต าบลทุ่งทอง  ไมม่ีพ้ืนที่ราบ พ้ืนที่ป่า และภูเขา  มีลกัษณะเป็นพ้ืนที่ราบลุม่  มี  คลอง
น ้า ล าธาร  ล าห้วย ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลทุ่งทอง  จ านวน 5 แห่ง ดงัน้ี 

                      1. ล าห้วยคลองไผ่งาม 

2. ล าห้วยกุดเบ็น 

3. ล าห้วยกุดไข่นุ่น 

4. ล าห้วยหวาย 

5. ล าห้วยชีลอง 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

 เทศบาลต าบลทุ่งทอง  อยูใ่นภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน  มีฤดูกาล  3  ฤดู  คือ 

  ฤดูร้อน   ประมาณ  เดือนมีนาคม          -   เดือน  พฤษภาคม 

  ฤดูฝน   ประมาณ  เดือนมิถนุายน        -   เดือน  ตุลาคม 

  ฤดูหนาว  ประมาณ  เดือนพฤศจิกายน    -   เดือน  กุมภาพนัธ์ 
1.4  ลักษณะของดิน   
 ภายในเขตเทศบาลต าบลทุ่งทอง มีลกัษณะดินอยู ่3 กลุ่ม คือ 

-  กลุ่มลกัษณะดินเหนียว  ใช้ในการท านา 

-  กลุ่มลกัษณะดินร่วนละเอียด  ใชใ้นการปลูกพืชไร่ 

-  กลุ่มดินต้ืนเป็นกอ้นหินหรือเศษหินในที่ดอน ใชใ้นการปลูกพืชไร่ หรือไมผ้ล บางส่วนที่มีลกัษณะ
ดินเช่นน้ียงัคงสภาพเป็นป่า 
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 2.  ด้านการเมือง  การปกครอง 

 2.1  เขตการปกครอง  
เทศบาลต าบลทุ่งทองประกอบดว้ยหมู่บา้น  จ านวน  17  หมู่บา้น  ดงัน้ี 

หมู่ที่ ช่ือหมู่บ้าน ช่ือผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร 

หมู่ที่ 1 บา้นเขวา้ นายบุญปลูก  พรมแพง 087-379-3997 

หมู่ที่ 3 บา้นโนนหมาวอ้ นางละออ  ทองห่อ 088-370-5081 

หมู่ที่ 4 บา้นคลองไผ่งาม นายปรีชา  ทองเจริญ 091-342-6751 

หมู่ที่ 5 บา้นโนนตาด นายทองใบ  อ่อนเขวา้ 0933206810 

หมู่ที่ 6 บา้นตอ้น นายศุภสร  สิงห์กุล 081-977-7032 

หมู่ที่ 7 บา้นกุดฉนวน นายสวิล  โถชยั 087-964-8114 

หมู่ที่ 8 บา้นหนองโสมง นายสุริยา  เสมา 083-380-2679 

หมู่ที่ 9 บา้นกุดไขนุ่่น นายทองสูน  ข าเขวา้ 083-296-7185 

หมู่ที่ 10 บา้นโนนโก นายคะนอง  ใสแสง 087-253-1825 

หมู่ที่ 11 บา้นม่วงพนัธนะ นางเพญ็ศรี   อธิราชเทวินทร์ 089-426-4988 

หมู่ที่ 12 บา้นอุดมผล นายไสว  ใสแสง 081-064-3488 

หมู่ที่ 14 บา้นบูรพา นายประพนัธ์  เกิดถาวร 080-333-4949 

หมู่ที่ 15 บา้นหนองอุดม นายพทัธิยะ  นอ้ยทอง 083-369-8911 

หมู่ที่ 16 บา้นหนองแขม นายทินกร  เสนชัย 089-283-0043 

หมู่ที่ 17 บา้นตอ้นอดุม นางสุคนธ์  ทุคนธ์ชยั 089-583-6916 

หมู่ที่ 18 บา้นโนนส้มมอ นายเสถียร  ยวงสุวรรณ์ 089-083-4983 

หมู่ที่ 19 บา้นกุดฉนวนอุดม นายส าเริง  ปราบคะเชนทร์ 082-042-8078 
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แบ่งเขตการปกครอง เป็น 2 เขต คือ 

เขตการปกครองที่  1   ไดแ้ก่ หมู่  1   บา้นเขวา้  (นอกเขตบางส่วน) 
    หมู่ 11  บา้นม่วง  (นอกเขตบางส่วน) 
    หมู่ 12  บา้นอุดมผล  (นอกเขตบางส่วน) 
    หมู่ 14  บา้นบูรพา  (นอกเขตบางส่วน) 
    หมู่  6  บา้นตอ้น 

    หมู่  7  บา้นกุดฉนวน 

    หมู่  9  บา้นกุดไข่นุ่น 

    หมู่ 15  บา้นหนองอุดม 

    หมู่ 17  บา้นตอ้นอุดม 

    หมู่ 19  บา้นกุดฉนวนอุดม 

เขตการปกครองที่ 2  ไดแ้ก่   หมู่  3  บา้นโนนหมาวอ้ 

    หมู่  4  บา้นคลองไผ่งาม 

    หมู่  5  บา้นโนนตาด 

    หมู่  8  บา้นหนองโสมง 

    หมู่  10 บา้นโนนโก 

    หมู่  16 บา้นหนองแขม 

    หมู่  18 บา้นโนนส้มมอ 

  
2.2  การเลือกต้ัง  
 ฝ่ายการเมือง  ประกอบดว้ย  คณะผูบ้ริหารทอ้งถิ่น  และสภาเทศบาลต าบลทุ่งทอง   

*  คณะผูบ้ริหารทอ้งถิ่นประกอบ ดว้ยนายกเทศมนตรีต าบลทุ่งทอง  มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
โดยตรง จ านวน  1  คน  รองนายกเทศมนตรีต าบลทุ่งทอง จ านวน  2  คน  มาจากการแต่งตั้งของนายกเทศมนตรี
ต าบลทุ่งทอง   เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลทุง่ทอง จ านวน  1  คน  มาจากการแต่งตั้งของนายกเทศมนตรี
ต าบลทุ่งทอง และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลทุ่งทอง  จ านวน 1 คน มาจากการแต่งตั้งของนายกเทศมนตรี
ต าบลทุ่งทอง   

*  สภาเทศบาลต าบลทุ่งทองมาจากการเลือกตั้ง 2 เขต ๆ ละ  6  คน   
                       มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งทองทั้งหมดรวม  12  คน 

 เทศบาลต าบลทุ่งทอง มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งทอง  และนายกเทศมนตรีต าบลทุ่งทอง  
ขึ้นในวนัที่  31  มีนาคม   2556  ตามพระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถิ่น  และผูบ้ริหารทอ้งถิ่น  พ.ศ.  
2545  และแกไ้ขเพ่ิมเติม ( ฉบบัที่  2)  พ.ศ.  2546  โดยมีผูม้าใช้สิทธ์ิ  ปรากฏตามรายละเอียด  ดงัน้ี 
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 1.  การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบล  โดยใช้เขตเทศบาลต าบลทุ่งทองเป็นเขตเลือกตั้ง มีผูส้มคัรรับ
เลือกตั้งทั้งส้ิน 2  คน สามารถเลือกได ้ 1  คน จ านวน  ผูม้ีสิทธ์ิเลือกตั้งจ านวน  4,971  คน มีผูม้าใช้สิทธ์ิ  3,760  
คน  คิดเป็นร้อยละ  75%  บตัรเสียจ านวน  99  บตัร  คิดเป็นร้อยละ  1.99  บตัรไม่ประสงค์ลงคะแนน  จ านวน  
16  บตัร  คิดเป็นร้อยละ  0.32% 

 2.  การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  แบ่งออกเป็น  2  เขต  โดยถือเขต  หมู่บา้นเป็นเขตเลือกตั้ง เลือกได้
เขตละ  1  คน  เฉลี่ยผูม้าใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งทอง  ผูม้ีสิทธ์ิเลือกตั้งจ านวน  2,418  คน  มี
ผูม้าใชสิ้ทธ์ิ  1,893  คน  คิดเป็นร้อยละ  78%  บตัรเสียจ านวน  102  บตัร  คิดเป็นร้อยละ  4.22  บตัรไม่ประสงค์
ลงคะแนน  จ านวน  8  บตัร  คิดเป็นร้อยละ  0.33%  

***ครบวาระ 31  มีนาคม  2560*** 

ปัจจุบนั ณ. วนัที่ 1 ธนัวาคม  2563  คณะผูบ้ริหารทอ้งถิ่น  และสภาเทศบาลต าบลทุ่งทอง  ยงัคงอยูใ่นต าแหน่ง
เพื่อปฏิบตัิหนา้ที่ต่อ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
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3.  ประชากร 

  
จ านวนประชากรสามารถแบ่งได้เป็นหมู่บ้าน  ดังน้ี 

หมู่ที่ บา้น 
จ านวน 

ครัวเรือน 

ชาย 

(คน) 
หญิง 

(คน) 
รวม 

(คน) 
1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

 

บา้นเขวา้  ( บางส่วน ) 
บา้นโนนหมาวอ้ 

บา้นคลองไผ่งาม 

บา้นโนนตาด 

บา้นตอ้น 

บา้นกุดฉนวน 

บา้นหนองโสมง 

บา้นกุดไขนุ่่น 

บา้นโนนโก 

บา้นม่วง  
บา้นอุดมผล  

บา้นบูรพา  

บา้นหนองอุดม  
บา้นหนองแขม 

บา้นตอ้นอดุม 

บา้นโนนส้มมอ 

บา้นกุดฉนวนอุดม 

 

73 

104 

242 

281 

205 

148 

184 

231 

57 

26 

28 

64 

110 

138 

95 

92 

136 

29 

103 

374 

423 

291 

215 

258 

433 

73 

22 

8 

46 

133 

244 

147 

129 

215 

21 

129 

364 

438 

312 

222 

294 

370 

73 

10 

1 

27 

141 

233 

141 

97 

228 

50 

232 

738 

861 

603 

437 

552 

803 

146 

32 

9 

73 

274 

477 

288 

226 

443 

 รวม 2,214 3,143 3,101 6,244 

 

ที่มาจาก ส านกับริหารการทะเบียน กรมการปกครองอ าเภอบา้นเขวา้  
รายงานสถิติประชากรและบา้น ระดบัต าบล ของต าบลบา้นเขวา้ 

ขอ้มูลวนัที่ 4 พฤศจิกายน 2563 

มีความหนาแน่นเฉล่ีย  101  คน  /  ตารางกิโลเมตร 
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4. สภาพทางสังคม 

4.1  การศึกษา 

ระดบัประถมศึกษา 
การศึกษาระดบัประถมศึกษา ในเขตเทศบาลต าบลทุ่งทอง  มีโรงเรียนสังกดัส านกังาน  พ้ืนที่เขต

การศึกษา  เขต  1  มีโรงเรียนทั้งส้ิน  จ านวน  5  แห่ง  ไดแ้ก่ 
   -   โรงเรียนบา้นกุดฉนวน 

   -   โรงเรียนบา้นโนนตาด 

   -   โรงเรียนบา้นตอ้น 

   -   โรงเรียนบา้นคลองไผ่งาม 

   -   โรงเรียนบา้นหนองโสมง 

  

ระดบัเด็กเล็กก่อนวยัเรียน 

 การพฒันาการส าหรับเด็กเล็กก่อนวยัเรียนในเขตเทศบาลต าบลทุ่งทอง มีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจ านวน  6  
แห่ง  ไดแ้ก่ 
 

  - ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัปรางคป์ราสาท    ที่ตั้ง  บา้นตอ้น 

- ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัสายตะคลอง  ที่ตั้ง  บา้นกุดฉนวน 

  - ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัคลองสายบวั  ที่ตั้ง  บา้นโนนหมาวอ้ 

- ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัสุวรรณาราม  ที่ตั้ง  บา้นคลองไผ่งาม 

- ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัทองธรรมชาติ  ที่ตั้ง  บา้นโนนตาด 

- ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัเกาะสามคัคีธรรม ที่ตั้ง  บา้นหนองโสมง 

4.2  ด้านสาธารณสุข 

 มี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองไผ่งาม (รพ.สต.คลองไผ่งาม) จ านวน  1  แห่ง 

4.3  อาชญากรรม 

  -ไมม่ี- 
4.4  ยาเสพติด 

 เทศบาลต าบลทุ่งทองไดจ้ดัอบรมให้ความรู้ในเร่ืองของโทษยาเสพติด การป้องกนั แกไ้ข 

รณรงคเ์ป็นประจ าทุกปีท าให้จากเดิมเคยมีผูเ้สพและไดรั้บการอบรม บ าบดั จนปัจจุบนั ไม่คน้พบผูเ้สพ 

4.5  การสังคมสงเคราะห์ 

  เทศบาลต าบลทุ่งทองไดจ้ดัให้มีสวสัดิการให้กบัผูย้ากไร้,ผูด้อ้ยโอกาส อยา่งครบถว้นสมบูรณ์ 
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5. ระบบบริการพื้นฐาน 

 5.1  การคมนาคมขนส่ง (ทางบก,ทางน า้,ทางราง ฯลฯ) 
 เทศบาลต าบลทุ่งทองมีเส้นทางการคมนาคมเช่ือมกบัทางหลวงโยธาธิการสายบ้านเขวา้ – โนนจาน  

และ สายบา้นเขวา้ – หนองบวับาน  ส าหรับถนนภายในเขตเทศบาลต าบลทุ่งทอง  ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  มีบางส่วนที่ยงัเป็นถนนลูกรังอยู่  

5.2  การไฟฟ้า 

 จ านวนครัวเรือนที่ใชไ้ฟฟ้า   ประมาณร้อยละ    95%  ของครัวเรือนทั้งหมด 

 5.3  การประปา 
 จ านวนครัวเรือนที่ใชน้ ้าประปาภูมิภาค ประมาณร้อยละ 40  คือ บา้นโนนตาด หมู่ 5 ,บา้นตอ้น หมู่ 6 , 
บา้นตอ้นอดุม  หมู่ 17 และ บา้นโนนส้มมอ หมู่ 18 คิดเป็นร้อยละ  60  ของครัวเรือน ในเขตเทศบาลต าบลทุ่ง
ทอง ใชน้ ้าประปาหมู่บา้นที่ไดรั้บโอนทรัพยสิ์นสาธารณูปโภคระบบประปาหมู่บา้นจากส านกังานทรัพยากรน ้า
ภาค 4 จ านวน 3 แห่ง และไดรับการจดัสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ่นใน
การสร้างประปาหมู่บา้น จ านวน 3 แห่ง  รวมทั้งหมด 6 แห่ง ดงัน้ี คือ 

 

แห่งที่ 1. ครอบคลุมพ้ืนที่  บา้นกุดฉนวน   หมู่ 7 และ บา้นกุดฉนวนอุดม  หมู่ 19  

แห่งที ่2. ครอบคลุมพ้ืนที่  บา้นหนองโสมง หมู่ 8 

แห่งที่ 3. ครอบคลุมพ้ืนที่  บา้นหนองอุดม  หมู่  15 และ บา้นโนนหมาวอ้  หมู่ 3 

แห่งที่ 4. ครอบคลุมพ้ืนที่  บา้นคลองไผ่งาม หมู่ 4 

          แห่งที ่5. ครอบคลุมพ้ืนที่  บา้นกุดไข่นุ่น หมู่ 9  

แห่งที่ 6. ครอบคลุมพ้ืนที่  บา้นหนองแขม  หมู่  16  
** แห่งที่ 1-3 รับโอนจาก ส านกังานทรัพยากรน ้าภาค 4 ** 

** แห่งที่ 4-6 ไดรั้บเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมในการก่อสร้างประปาแบบผิวดิน** 

 5.4  โทรศัพท์ 

  การส่ือสารทางโทรศพัท ์หมู่บา้นในเขตเทศบาลต าบลทุ่งทองมีการใชโ้ทรศพัทป์ระจ าบา้นและการใช้
โทรศพัทเ์คลื่อนที่  
 5.5  ไปรษณีย์หรือการส่ือสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

 การส่ือสารผ่านทางโทรคมนาคมทางวิทยส่ืุอสาร และหอกระจายข่าวประจ าหมู่บา้น ส าหรับที่ท าการ
ไปรษณีย ์ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลทุ่งทองจะใชก้ารบริการจากที่ท าการไปรษณียอ์  าเภอบา้นเขวา้ ซ่ึงเป็น
เขตอ าเภอเดียวกนั 
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 6.  ระบบเศรษฐกิจ 

 6.1  การเกษตร 

 ราษฎรส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ  90%  ประกอบอาชีพหลกัคือ ท านา  
 6.2  การประมง 

 ราษฎรบางส่วนท าการประมงแบบไวบ้ริโภคในครัวเรือน และจ าหน่ายในทอ้งตลาดเพียงเล็กนอ้ย ไม่ได้
ประกอบเป็นอาชีพหลกั 

 6.3  การปศุสัตว ์

 มีการประกอบการฟาร์มหมู อยูห่ลายพ้ืนที่ ในเขตเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 6.4  การบริการ 

 ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลทุ่งทอง มีเพียงการบริการในรูปลกัษณะร้านเสริมสวย ร้านอินเตอร์เน็ต 

 6.5  การท่องเที่ยว 

 เทศบาลต าบลทุ่งทองไดค้น้พบแหล่งทอ่งเที่ยว คือ เมืองหามหอก ซ่ึงเป็นพ้ืนที่อยูใ่นบา้นกุดไข่นุ่นหมู่ 9 
ซ่ึงก าลงัจะพฒันาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ปัจจุบนั เดิมเรามีหมู่บา้นทอผา้ไหม โฮมเสตย ์หมู่ 6,หมู่ 17 ซ่ึง
เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

 6.6  การอุตสาหกรรม 

  อุตสาหกรรมของเทศบาลต าบลทุ่งทองจะเป็นลกัษณะอุตสาหกรรมส่ิงทอ ไดแ้ก่  การทอผา้ไหมซ่ึง
สามารถส่งออกขายยงัทอ้งตลาดและพ้ืนที่ใกลเ้คียงได ้

 6.7 การพาณิชยแ์ละกลุ่มอาชีพ  

 การพาณิชยใ์นเขตเทศบาลต าบลทุ่งทองมีธุรกิจการคา้ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก  มีทุนด าเนินการ
นอ้ยซ่ึงร้านคา้ส่วนใหญ่จะเป็นลกัษณะร้านคา้ปลีก มีการจดัตั้งกลุม่อาชีพ อยูห่ลายกลุ่ม เช่นกลุม่ทอผา้ไหม และ
เทศบาลต าบลทุ่งทองไดจ้ดัให้มีการฝึกอบรมอาชีพให้กบัประชาชนเป็นประจ าทุกปี 

 6.8  แรงงาน 

 ประชาชนส่วนใหญ่ที่พกัอยูใ่นเขตเทศบาลต าบลทุ่งทอง เป็นวยัผูสู้งอาย ุส าหรับวยัแรงงานนั้นได้
อพยพแรงงานไปท างานนอกพ้ืนที่ มีเพียงไมถ่ึง 50 % ที่อาศยัและท างานอยูใ่นเขตเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 7.1  การนบัถือศาสนา 

 ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลต าบลทุ่งทอง  ประมาณร้อยละ  99%  นับถือศาสนาพุทธ นับถือ
ศาสนาคริสต ์ ประมาณร้อยละ  0.5%  นบัถือศาสนาอิสลาม  ประมาณร้อยละ  0.5%   มีวดัในเขตเทศบาลต าบล
ทุ่งทอง  จ านวน  9  แห่ง  ดงัน้ี 
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  1.วดัปรางคป์ราสาท   สถานที่ตั้ง บา้นตอ้น 

2.วดัสายตะคลอง สถานที่ตั้ง บา้นกุดฉนวน 

3.วดัคลองสายบวั สถานที่ตั้ง บา้นโนนหมาวอ้ 

4.วดัสุวรรณาราม สถานที่ตั้ง บา้นคลองไผ่งาม 

5.วดัทองธรรมชาติ สถานที่ตั้ง บา้นโนนตาด 

6.วดัเกาะสามคัคี สถานที่ตั้ง บา้นหนองโสมง 

7.วดัดอนตะไก ้  สถานที่ตั้ง บา้นบูรพา หมู่ 14  
8.วดัธรรมาราม สถานที่ตั้ง บา้นกุดฉนวน (วดัป่ากุดฉนวน) 
9.วดัสามคัคีธรรม  สถานที่ตั้ง บา้นกุดไข่นุ่น 

7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 

- ประเพณีทอ้งถิ่นที่ส าคญั  ที่ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลทุ่งทองให้ความส าคญั  คือ 

- ประเพณีงานเจา้พ่ออนุสาวรีย ์  จะจดัขึ้นเป็นประจ าทุกปี 

- ประเพณีวนัสงกรานต ์จะจดัขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปีกิจกรรมที่จดัไดแ้ก่ พิธีสรงน ้าพระ  
พิธีรดน ้าด าหัวผูสู้งอาย ุ และพบปะครอบครัว 

7.3  ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ภาษาถิ่น 

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นในพ้ืนที่ จะมี ปราชญช์าวบา้น ท าเคร่ืองจกัสาน ส าหรับดา้นภาษาประชาชนส่วนใหญ่
เป็นคนไทยอีสานยา้ยถิ่นฐานมาจากจงัหวดันครราชสีมา  ตั้งรกรากมาเป็นเวลานานมีภาษาอีสานเป็นภาษา
ทอ้งถิ่น 

7.4  สินคา้พ้ืนเมืองและของที่ระลึก 

ส าหรับสินคา้พ้ืนเมืองที่ราษฎรท าและจ าหน่าย คือ เคร่ืองจกัสาน อาทิเช่น ไซ ฆอ้ง ตระกร้า ส่วนของที่
ระลึก ของฝาก คอื ผลิตภณัฑท์ี่ท าจากไหน เช่น ผา้ไหม สบู่ใยไหม เป็นตน้ 

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

 8.1 น ้า 

 พ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลทุ่งทองมีคลองน ้า หลายสาย เป็นเส้นทางแม่น ้าชีไหลผ่าน  เมื่อถึงฤดูฝนน ้าฝนจะ
มีมาก   จนท าให้น ้ าเอ่อลน้ท่วมไร่  นา  ของราษฎรในเขตพ้ืนที่  ส าหรับการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัน ้ าท่วม หลงั
น ้ าลด  เทศบาลต าบลทุ่งทอง ไดจ่้ายขาดเงินสะสมของเทศบาลต าบลทุ่งทอง  เพ่ือจดัซ้ือถุงยงัชีพแจกจ่าย  และ
สนบัสนุนการจดัซ้ือน ้ามนัเพ่ือใชส้ าหรับเคร่ืองสูบน ้า 

 8.2  ป่าไม ้

 ในพ้ืนที่เขตเทศบาลมีพ้ืนที่ ที่เป็นป่าไมเ้พียงบางส่วนประมาณ 20% ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

                                        ************************** 
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การวิเคราะห์สภาวการณ์เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 

   การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

เพื่อให้วิสัยทศัน์การพฒันาเทศบาลต าบลทุ่งทอง (2561-2565) ที่วางไวบ้รรลุตามเป้าประสงคก์ารพฒันา 
จึงไดท้ าการวิเคราะห์ปัจจยัที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) ต่อการพฒันาเทศบาลต าบลทุ่ง
ทอง ไดด้งัน้ี 

  จุดแข็ง  (Strengh ) 

เทศบาลต าบลทุ่งทองเป็นพ้ืนที่ที่อยูใ่กลแ้หล่งน ้าคือแม่น ้าชีไหลผ่าน ท าให้ไดรั้บประโยชน์ต่อการใช้น ้ า
ท าการเกษตรภายในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลทุ่งทองมีสถานีบริการสูบน ้ าดว้ยพลงังานไฟฟ้า 3 สถานี ท าให้
ประชาชนในพ้ืนที่มีน ้ าใช้ในการท าการเกษตรประชาชนส่วนใหญ่ในเขตพ้ืนที่เป็นผูม้ีความรู้ มีการศึกษาที่ดี 
น ามาซ่ึงการพฒันาผูน้ าชุมชนมีความเขม้แข็งให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐในการพฒันาการมีส่วนร่วม
ระหว่างประชาชนกบัหน่วยงานภาครัฐในการจดัเวทีประชาคมการจดัท าแผนพฒันามีความเขม้แข็งขึ้น 

 จุดอ่อน (  Weakness  ) 

 จ านวนหมู่บา้นในพ้ืนที่ของเขตเทศบาลต าบลทุ่งทองเป็นหมู่บา้นที่อยูก่ระจายไม่รวมตวักนัจึงท าให้เป็น
ปัญหาและอุปสรรคต่อการพฒันาผลิตภณัฑ์ของกลุ่มอาชีพขาดการพฒันาดา้นคุณภาพและรูปแบบที่ทันสมัย
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพเป็นการผลิตที่ขาดตลาดรองรับการจัดตั้งกลุ่มอาชีพไม่มีความเขม้แข็งในศักยภาพ
ทางการผลิต ถือว่าเศรษฐกิจในชุมชนไม่ดีเท่าที่ควร 

 โอกาส ( Opportunity ) 

 รัฐส่งเสริมและให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา รัฐบาลให้ความส าคญัใน
การพฒันาคุณภาพชีวิต กบัผูด้อ้ยโอกาส สตรี ผูพิ้การ คนชรา รัฐบาลเน้นให้มีการปฏิรูปการศึกษาที่ดีขึ้น และ
ให้บริการสาธารณสุขเพ่ิมมากขึ้นท าให้คนในต าบลมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตในทางที่ดีขึ้น 

 อุปสรรค ( Threat ) 

 แรงงานที่มีการศึกษาสูง มีทกัษะ และมีความรู้ ความสามารถนิยมไปท างานในตวัจงัหวดัและจงัหวดัอื่น 
จึงท าให้บางพ้ืนที่เกิดภาวะสมองไหลมีสถานประกอบการที่เป็นแหล่งจ้างแรงงานไม่มากท าให้เกิดแรงงาน
อพยพ รัฐบาลมีข้อจ ากัดในการท างานตาม พ.ร.บ.กระจายอ านาจฯ มากขึ้นแต่งบประมาณในการพฒันาได้
อุดหนุนให้กับเทศบาลต าบลทุ่งทองลดลงพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ของเขตเทศบาลต าบลทุ่งทองเมื่อพิจารณา
ประกอบกบัสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยในดา้นท าเลที่ตั้ง พบว่าไดรั้บผลกระทบจากพายดีุเปรสชัน่บา้ง 
และช่วงเ ดือนกรกฎาคม ถึ ง เ ดือนกันยายน ได้รับผลกระทบจากพายุใต้ ฝุ่นที่ ผ่ าน เข้ามาทางภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ท าให้เกิดปัญหาอุทกภยัและภยัทางธรรมชาติ 
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  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

  1.  สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ การขาดงบประมาณ ถือเป็นปัจจยัหน่ึงที่มีผลกระทบในการ
พฒันา เน่ืองจากงบประมาณอุดหนุนที่ลดลง แต่รายจ่ายประจ าที่มียอดสูงขึ้น  
  2. สภาพแวดลอ้มทางสังคม ระดบัการศึกษาของประชาชนที่มีความรู้ ท าให้เกิดการยา้ยถิ่นฐาน
และอพยพแรงงาน 

  3. สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ ซ่ึงพ้ืนที่ในเขตจะเป็นพ้ืนที่ติดล าน ้ าชี ท าให้เกิดอุทกภยัเป็น
ประจ า   
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

    “เมืองแห่งความสุข” 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ   
1. ประชาชนมีรายไดเ้พ่ิมขึ้นและกระจายอยา่งเหมาะสม 

2. ประชาชนด ารงชีวิตอยา่งมีคุณภาพตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ประชาชนมีความมัน่คง ปลอดภยั ในชีวิตและทรัพยสิ์น 

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดชัยภูมิ 

 ประเด็นการพฒันาที่ 1  การสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขนัไดอ้ยา่งยัง่ยืน 

 1) เป้าประสงค ์

   ประชาชนมีรายไดเ้พ่ิมขึ้นและกระจายอยา่งเหมาะสม 

 2) เป้าหมายและตวัช้ีวดั 

           1. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั 

                   2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของผลิตภณัฑจ์งัหวดัต่อหัว 

  3. อตัราการขยายตวัของ GPP ภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้น 

  4. ร้อยละที่ลดลงของของจ านวนคนจน 

  5. จ านวนพ้ืนที่ป่าไมเ้พ่ิมขึ้นไม่นอ้ยกว่า 20,000 ไร่ 

  6. จ านวนขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นถูกน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 

  7. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของนกัท่องเที่ยว 

  8. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายไดจ้ากการท่องเที่ยว 

  9. จ านวนพ้ืนที่ไดรั้บประโยชน์จากการพฒันาระบบชลประทานเพ่ิมขึ้น 

  10. จ านวนพ้ืนที่การเกษตรในเขตชลประทานเพ่ิมขึ้น 

  11. ปริมาณการกกัเก็บน ้าเพ่ิมขึ้น 
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  12. ร้อยละของจ านวนเส้นทางคมนาคมไดรั้บการพฒันาเพ่ิมขึ้น 

 3) แนวทางการด าเนินงาน 

  ดา้นการเกษตร 

 1.การพฒันาทรัพยากรการเกษตรให้เขม้แข็งและยัง่ยืน 

                  1.1  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยูอ่ยา่งจ ากดัไดอ้ยา่งยัง่ยืน 

                  1.2  บริหารจัดการน ้ าอย่างบูรณาการ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานโดยการก่อสร้างระบบ
ชลประทานขนาดใหญ่ กลางและเล็ก เพื่อบรรเทาอุทกภยั ภยัแลง้และเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายน ้า 

                 1.3  การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ ้าภาคเกษตร เพ่ือสนบัสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 

       2.  พฒันาผลิตภาพการผลิตสินคา้การเกษตร ไดแ้ก่ ขา้ว ขา้วอินทรีย ์ขา้วปลอดภยั พริก ไมผ้ล พืชผกั
ปลอดภยั ตลอดห่วงโซ่อุปทานเช่ือมโยงการตลาด และเครือข่ายสินคา้เกษตร 

   2.1  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรและ
ผลิตภณัฑ ์ เพ่ือลดตน้ทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใชปั้จจยัผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม  รวมทั้งพฒันาระบบ
การจดัการดา้นการตลาด 

  2.2  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้ปศุสัตวแ์ละประมง  
  2.3 ส่งเสริมและพฒันาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพ่ือให้ไดผ้ลิตภณัฑไ์หมที่มีคุณภาพ 

  2.4  สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัสินคา้เกษตรและผลิตภณัฑ ์เพ่ือลดตน้ทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใช้
ปัจจยัการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม รวมทั้งพฒันาระบบการจดัการดา้นการตลาด 

  2.5  พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานการเกษตร การกระจายทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรในระดบั
ชุมชนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตสินคา้เกษตร 

        2.6 ส่งเสริมการวิจยัและพฒันาการใชเ้ทคโนโลยีดา้นการเกษตร 

ที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพ่ือลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

  2.7  ส่งเสริมเกษตรอินทรีย ์  โดยการน าภูมิปัญญาทอ้งถิ่นมาใชแ้ละพฒันาองค์ความรู้ให้ชุมชน  
สนบัสนุนการผลิตและใชปุ้๋ ยอินทรียเ์พื่อพฒันาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภยัของสินคา้เกษตรและอาหาร 

  2.8  สนบัสนุนการบริหารจดัการสินคา้เกษตรแบบกลุ่มการผลิต และส่งเสริมสินคา้เกษตรและ
เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง และมีโอกาสทางการตลาด 

         2.9  ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีพลงังานทดแทนและปลูกพืชพลงังานทดแทน 

         2.10 พฒันาดา้นการวางแผนพฒันาการเกษตรและระบบสารสนเทศทางการเกษตร เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการวางแผนการผลิต และการจ าหน่ายผลผลิต  
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  2.11 ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในพ้ืนที่ที่เหมาะสมและปรับเปลี่ยนการผลิตใน
พ้ืนที่ไม่เหมาะสม 

 3.พฒันาเกษตรกร สถาบนัเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 

      3.1สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร สถาบนัเกษตรกร สภาเกษตรกรแห่งชาติ และเครือข่าย
ปราชญช์าวบา้น ให้เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาเกษตรกร 

          3.2ส่งเสริมการท าการเกษตรตามแนวพระราชด าริ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย ์และการ
ท าเกษตรยัง่ยืน และลดการใช้สารเคมีในการผลิตสินค้าเกษตรและการปรับปรุงคุณภาพดิน เพ่ือสร้างความ
เขม้แข็งให้กบัเกษตรกร 

           3.3เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกร  และ
พฒันาการด าเนินงานขององค์กรเกษตรกรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรี
ทางการคา้ 

       4.พฒันาพ้ืนที่การเกษตร และการถือครองที่ดิน 

          4.1วางระบบการถือครองที่ดินการจดัที่ดินท ากินและกระจายสิทธิ โดยเร่งรัดการออกโฉนด
ที่ดินให้ทัว่ถึงและเป็นธรรม 

        4.2เร่งรัดการออกเอกสารสิทธ์ิ/จดัสรรที่ดินท ากินให้แก่เกษตรกรผูไ้ร้ที่ท ากิน และประชาชนที่
ยากจนให้มีที่ดินเป็นของตนเองอยา่งเป็นธรรม  
       4.3ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากที่ดิน โดยก าหนดแนวเขตการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม  ทั้งเขต
เกษตรเศรษฐกิจและการจดัท าผงัเมือง และผงัชุมชน  
 5.พฒันาอุตสาหกรรม  และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร 

         5.1พฒันาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต (Productivity) ของภาคอุตสาหกรรม  
         5.2ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่และโครงสร้างพ้ืนฐานที่ เหมาะสมเพ่ือรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของจังหวัด เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพลังงาน  
อุตสาหกรรมส่ิงทอ   และอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากแร่โปแตช 

         5.3ส่งเสริมการสร้างคุณค่าสินค้าอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรจากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  นวตักรรม และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

         5.4ส่งเสริมการพฒันาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม เพื่อพฒันาการผลิต การขนส่งสินค้า
อุตสาหกรรมและสินคา้อื่น ๆ อยา่งเป็นระบบ 

          5.5 ส่งเสริมและพฒันาให้มีการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มสินคา้ (Cluster และ Supply 

Chain) เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั 

          

 

 



-15- 

  5.6 พฒันาผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับความสามารถด้านการบริหารจัดการ
รวมทั้งเสริมสร้างความเป็นบรรษทัภิบาลให้แก่ผูป้ระกอบการ เพ่ือพฒันาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม มีความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงรุก และอยูร่่วมกบัชุมชนอยา่งยัง่ยืน 

         5.7 ส่งเสริมการวิจยัและพฒันายกระดบัความสามารถในการแข่งขนัของภาคอุตสาหกรรม เพื่อ
รองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการคา้ 

       6.พฒันาฝีมือแรงงานและบริหารจดัการแรงงานอยา่งเป็นระบบ 

       6.1 สนบัสนุนการฝึกอบรมแรงงานให้มีความรู้และพฒันาทกัษะฝีมือที่ไดม้าตรฐานสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน เพื่อเตรียมการรองรับการเปิดการเคลื่อนยา้ยแรงงานเสรีภายใตป้ระชาคม
อาเซียน  รวมทั้งฝึกอาชีพอิสระให้กบัคนหางานตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

         6.2 ส่งเสริมให้กลุ่มบุคคลพิเศษมีโอกาสและทางเลือกในการท างานภาคอุตสาหกรรม และมี
ความเสมอภาคในการจา้งงาน 

         6.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้ก าหนดมาตรฐานแรงงาน  การ
คุม้ครองแรงงานให้ไดรั้บสิทธิตามมาตรฐานแรงงาน ส่งเสริมการคุม้ครองแรงงานนอกระบบให้ครอบคลุมมาก
ขึ้น 

         6.4 พฒันาระบบสารสนเทศบริหารจัดการด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพและมีการพฒันา
ระบบค่าจา้ง 

         6.5 ส่งเสริมความปลอดภัยในการท างาน แรงงานสัมพันธ์  มีสวัสดิการแรงงานและมี
หลกัประกนัความมัน่คงในการด ารงชีวิต  
    6.6 จัดระเบียบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ จัดระบบแรงงานต่างด้าวให้
เหมาะสมกบัความตอ้งการของภาคเอกชน และการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่คงภายในประเทศ 

  6.7ส่งเสริมแรงงานให้เขา้สู่ระบบประกนัสังคม 

        7. พฒันาและส่งเสริมการท าเหมืองแร่โปแตช และอุตสาหกรรมต่อเน่ือง 

    7.1 ผลกัดนัอุตสาหกรรมเหมืองแร่โปแตชของจงัหวดัไปสู่นโยบายระดบัชาติ 
                  7.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาวิจยัเพื่อรองรับการเกิดอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากแร่โปแตช  
 8.พฒันาผลิตภณัฑไ์หมและผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถิ่นให้มีคุณภาพ  
        8.1เสริมสร้างศักยภาพองค์กรวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง  พัฒนาบุคลากรและ
ผูป้ระกอบการให้มีความคิดในเชิงสร้างสรรค ์สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของภาคการผลิตและบริการ  
         8.2 ส่งเสริมการด าเนินงานวิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ์ชุมชนและทอ้งถิ่นให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน โดยใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาทอ้งถิ่นควบคู่กบัองค์ความรู้สมยัใหม่  ส่งเสริมกิจกรรมการประกวด
แข่งขนั การประยกุตใ์ชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นกลุ่มเยาวชนและผูป้ระกอบการ 
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  8.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการผลิตภณัฑชุ์มชน สนบัสนุนให้มีศูนยก์ระจายและแสดง
สินคา้ และพฒันาช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ+ 

         8.4 เสริมสร้างชุมชนให้มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ผสานกบัภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  องค์ความรู้  
เอกลกัษณ์  วฒันธรรมในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมของสินคา้ มีการรวมกลุ่มผูผ้ลิตเชิงธุรกิจพ่ึงพาตนเองได ้ 
  9.พฒันาผูป้ระกอบการและเครือข่ายดา้นการตลาด 

         9.1พฒันาองค์ความรู้ดา้นการตลาดโดยเพ่ิมบทบาทศูนยบ์่มเพาะผูป้ระกอบการให้ครอบคลุม
สินคา้และบริการ เพื่อให้ผูป้ระกอบการสามารถแข่งขนัได ้  ตลอดจนเสริมสร้างองค์กรวิสาหกิจชุมชน(SMEs) 

ให้เกิดความเขม้แข็ง และเขา้ถึงแหล่งเงินทุนได ้

         9.2 สร้างและเช่ือมโยงเครือข่ายผูป้ระกอบการทั้งในระดบัจงัหวดั และภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมช่องทาง
ทางการคา้ และกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตถึงผูบ้ริโภคให้มีความรวดเร็วและทัว่ถึง รวมทั้งเช่ือมโยงเครือข่าย
การคา้กบัประเทศเพื่อนบา้น 

         9.3 จดัตั้งศูนยป์ระสานการลงทุนดา้นอุตสาหกรรมและพาณิชกรรมในระดบัจงัหวดัเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการคา้ 

 ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 1.ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น และทุกภาคส่วน ใน
การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู พฒันา และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ 

 2.การบริหารจดัการที่ดินของรัฐเพ่ือให้ประชาชนสามารถใชป้ระโยชน์อยา่งเหมาะสม รวมทั้งแกปั้ญหา
การบุกรุกที่ดินของรัฐ และลดขอ้พิพาทเก่ียวกบัแนวเขตที่ดินของรัฐ 

 3.ควบคุมการใชป้ระโยชน์พ้ืนที่ตน้น ้าและการใชส้ารเคมีการเกษตรในพ้ืนที่ตน้น ้าอยา่งเขม้งวด 

 4.พฒันาและฟ้ืนฟูคุณภาพดิน การแกไ้ขปัญหาดินเค็ม ดินขาดอินทรียวตัถุ และการชะลา้งพงัทลายของ
หนา้ดิน ดว้ยเทคโนโลยีและนวตักรรมที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร 

 5.เสริมสร้างความเขม้แข็งขององค์กรลุ่มน ้ าและองค์กรท้องถิ่นในการจัดการน ้ า และการจัดท าแผน
บริหารจัดการน ้ าในแต่ละลุ่มน ้ าอย่างบูรณาการที่เช่ือมโยงกับแผนพฒันาท้องถิ่น  อ าเภอ และจังหวดั/กลุ่ม
จงัหวดั เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการจดัการน ้า 

 6.พฒันาชุมชนให้เขม้แข็ง และส่งเสริมสิทธิชุมชนในการเขา้ถึงและการใชป้ระโยชน์ 

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยัง่ยืน ตลอดจนสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมและพฒันาศกัยภาพของ
ทอ้งถิ่นและชุมชนเพ่ือให้เกิดความเป็นหุ้นส่วนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งเหมาะสม 

 7.ส่งเสริมให้ชุมชน ทอ้งถิ่น และองค์กรภาคเอกชนเกิดการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายดา้นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เ พ่ือให้เกิดความตระหนักและทัศนคติที่ เ ป็นมิตรกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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 8.เพ่ิมขีดความสามารถขององคก์รปกครองทอ้งถิ่นในการก าจดัขยะมูลฝอยและการจดัการน ้าเสียชุมชน 

 9. ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการก าหนดเขตและการจดัการเชิงพ้ืนที่อยา่งมีส่วนร่วมในพ้ืนที่อนุรักษ์
ที่มีความส าคญัในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ให้คนกบัป่าอยูร่่วมกนัอยา่งยัง่ยืน 

  10.พฒันาระบบฐานขอ้มูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจดัการองคค์วามรู้ เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การวางแผนและพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 11.การสร้างรายไดจ้ากการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพโดยการอนุรักษ์ 
การวิจัยและพฒันาพนัธุกรรมท้องถิ่นและพืชพ้ืนบ้าน เพ่ือสร้างนวตักรรมในการผลิตสินค้าและบริการที่มี
มูลค่าเพ่ิมตามแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

 12.ส่งเสริมเกษตรกร ชุมชน และทอ้งถิ่นวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกบัทอ้งถิ่นในการใช้
พลงังานทดแทน การผลิตพืชพลงังานทดแทน  การปลูกพืชพลงังานทดแทนในที่ดินรกร้าง เพื่อสร้างรายได ้และ
ลดรายจ่ายดา้นพลงังาน 

 13.การจดัท าแผนที่เพ่ือบ่งช้ีพ้ืนที่เส่ียงภัยทั้งในระดบัหมู่บา้น ต าบล อ าเภอ และจงัหวดั โดยจดัล าดบั
ความส าคญัพ้ืนที่เส่ียง เพ่ือก าหนดแนวทางเฝ้าระวงั และแนวทางบรรเทาและป้องกนัผลกระทบ 

 14.พฒันาการจดัการภยัพิบตัิให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเกิดภยัพิบตัิที่รุนแรงในอนาคต โดย
ให้ความส าคญักบัการบูรณาการและสร้างเอกภาพในการบริหารจดัการ 

   15.พฒันาระบบงานอาสาสมคัร โดยการวางระบบเพื่อส่งเสริมการด าเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ให้มี
มาตรฐานตามหลกัสากล 

 16.สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และทอ้งถิ่น ให้มีการเตรียมความพร้อม จดัท า
แผนปฏิบตัิการรองรับภยัพิบตัิ และการซกัซ้อมรับมือภยัพิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ 

 17.พฒันาศกัยภาพชุมชนให้เขม้แข็งมีขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเพื่อให้สังคมมีภูมิคุม้กนั 

 18.การถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ทุกภาคส่วนไดท้ราบ เพื่อสร้าง
ความตระหนักให้แก่ประชาชนในการร่วมกันด าเนินการแก้ไขและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้ นจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 19.สนบัสนุนครัวเรือน  ชุมชนตลอดจนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นให้
มีส่วนร่วมในการผลิต การใชพ้ลงังานทดแทน 

 20.ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู ้ผลิตและผู้ใช้ทั้ งในและ
ต่างประเทศ 

 21.ส่งเสริมการลดตน้ทุนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพธุรกิจพลงังานทดแทน 

 22.พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจดัการฐานขอ้มูลดา้นพลงังานทดแทน 

 23.เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร องคค์วามรู้และขอ้มูลสถิติพลงังานทดแทน 

 



-18- 

 24.พฒันาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านพลังงานทดแทน เพื่อสร้างความสามารถในการใช้
ประโยชน์จากพลงังานทดแทนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 

 25.พฒันาเครือข่ายดา้นพลงังานทดแทนที่เก่ียวขอ้งและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทั้ งใน
ระดบัประเทศและในระดบันานาชาติ  

 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานการผลิตและบริการ 

 1.การพฒันาแหล่งน ้ าและระบบชลประทานให้ครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตรของจังหวดัทั้ งในระบบ
กระจายน ้าและแหล่งน ้าตน้ทุน 

 2.การพฒันาระบบการขนส่งและสาธารณูปโภค เพื่อลดตน้ทุนในการขนส่งสินคา้ทางการเกษตรเขา้สู่
ตลาด 

 ดา้นการท่องเที่ยว 

  1.พฒันาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดเพ่ือให้เป็นจงัหวดัท่องเที่ยวชั้นน าของภาคอีสาน 

 2.พฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนบัสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงมาตรฐานส่ิงอ านวยความ
สะดวก ความปลอดภยั และสุขอนามยั ตลอดจนให้ความส าคญักบัการเขา้ถึงแหล่งท่องเที่ยวของผูพ้ิการและ
ผูสู้งอาย ุ

 3.พฒันาแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรและท่องเที่ยวไดต้ลอดปีและทุกฤดูกาล 

 4.ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่กิจกรรมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวที่มีศกัยภาพไปยงัตลาดการท่องเที่ยว
กลุ่มเป้าหมาย 

 5.ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณค่าและ
มูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยว 

 6.พฒันาบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว และบริการให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ 

 7.พฒันายกระดบัมาตรฐานสินคา้ชุมชน และบริการ เพื่อพฒันาสินคา้การท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์จาก
เอกลกัษณ์และวฒันธรรมทอ้งถิ่นโดยใชค้วามรู้และนวตักรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม 

 8.พัฒนาและปรับปรุงศูนย์สารสนเทศด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและเช่ือมโยงข้อมูลการ
ท่องเที่ยวระดบัจงัหวดัเขา้กบัการท่องเที่ยวในระดบัชาติ เพ่ืออ านวยการความสะดวกให้กบันกัท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างประเทศ 

 9. เสริมสร้างความเขม้แข็งขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน ให้เข้ามามี
บทบาทในการบริหารจดัการการท่องเที่ยวที่บูรณาการเช่ือมโยงกบัวิถีชีวิต วฒันธรรม และทรัพยากรธรรมชาติที่
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือพฒันาการท่องเที่ยวสู่ความยัง่ยืน  
 10. สนับสนุน พฒันาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม 
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 11. สนบัสนุนชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นให้มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการแหล่งท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดความยัง่ยืน 

 12.ส่งเสริมให้มีการจดัตั้งศูนยจ์ าหน่ายสินคา้ชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการประกอบ
อาชีพให้กบัประชาชนในทอ้งถิ่น 

 13. การดูแลรักษาความปลอดภยัและให้บริการอ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเที่ยวอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ประเด็นการพฒันาที่ 2 การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  1) วตัถุประสงค ์ 
   ประชาชนด ารงชีวิตอยา่งมีคุณภาพ มัน่คงตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  2) เป้าหมายและตวัช้ีวดั 

    1. ร้อยละการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนเพ่ิมขึ้น 

  2. ร้อยละของจ านวนปัญหาทางสังคมของประชาชนลดลง 

 3) แนวทางการด าเนินงาน 

         1.เพ่ิมศกัยภาพและส่งเสริมให้ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม มีบทบาทน าในการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่ประชาชน  รวมทั้งร่วมกบัครอบครัว ชุมชน และสถาบนัการศึกษา ในการสร้างค่านิยมครอบครัว
อบอุ่น และการพฒันาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมน าความรู้ 

                2.สร้างเครือข่ายชุมชน/ท้องถิ่น และทุกภาคส่วน  เข้ามามี ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม  เฝ้าระวงัทางวฒันธรรมที่มีผลกระทบต่อการเบ่ียงเบนทางวฒันธรรมและพฤติกรรมของเด็ก
และเยาวชน และฟ้ืนฟูเผยแพร่สืบสานคุณค่าของวฒันธรรม  ประเพณี ค่านิยม ซ่ึงเป็นวิถีชีวิตที่ดีงาม  
         3.สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน และประชาชนผูม้ีความรู้ความสามารถดา้นวฒันธรรมไดม้ี
เวทีแสดงออก เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มวฒันธรรมต่างๆ ทั้งในระดบัชุมชนและระดบัทอ้งถิ่น
อยา่งต่อเน่ือง 

         4.พฒันาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีขีดความสามารถที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พฒันาความรู้ทางวิชาการและสติปัญญาทางอารมณ์ที่เขม้แข็ง    รู้เท่าทนัการเปลี่ยนแปลง เพื่อป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาสังคม 

         5.เสริมสร้างสภาพแวดลอ้มที่น่าอยูโ่ดยส่งเสริมให้ภาครัฐ  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นร่วมกบั
ชุมชน สามารถวางและจดัท าผงัเมือง   การจดับริการขั้นพ้ืนฐาน และพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมใน
พ้ืนที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัศกัยภาพพ้ืนที่และความตอ้งการของประชาชน ควบคู่กบัการบงัคบั
ใชก้ฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัสาธารณะ และส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด 
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     6.ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานวฒันธรรมไทยสายใยชุมชนจากสภาวฒันธรรมหมู่บา้นสู่
สภาวฒันธรรมต าบล 

  7.ส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชนและประชาชนได้ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา มีคุณธรรม  
จริยธรรมและค่านิยมหลกั 12 ประการ  
  8.ขยายโอกาสการมีงานท าและเพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพส าหรับประชาชนทุกกลุ่ม 

    9.ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพโดยการจดั
กิจกรรมและเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนเขา้ถึงกีฬาและนนัทนาการ 

    10.ส่งเสริมและพฒันากีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพโดยการพฒันาและน าวิทยาศาสตร์
ทางการกีฬามาใชอ้ยา่งจริงจงั 

    11.ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวยัมีการออกก าลงักายและเล่นกีฬาเป็นประจ าเพื่อเสริมสร้าง
สุขภาพและพฒันาคุณภาพชีวิต 

  12.ส่งเสริมให้ประชาชนไดรั้บการคุม้ครองการการประกนัสังคมอยา่งทัว่ถึง 

  13.พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัสู่มาตรฐานสากล  ปรับปรุงหลกัสูตรการ
เรียนการสอนเพ่ือการมีงานท าให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถิ่นในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ โดย
การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึกค่านิยมหลัก 12 ประการ 
คุณธรรมจริยธรรม วฒันธรรม ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
         14.สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาส าหรับประชาชนให้เข้าถึงบริการการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ตลอดจนสร้างปัจจยัและสภาพแวดลอ้มเพื่อเอื้อต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ต่อเน่ืองให้กบัคนทุกช่วงวยั  
         15.ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดั
การศึกษามุ่งสู่สากล พฒันาระบบบริหารจดัการความรู้ เพ่ือการเรียนรู้ให้ทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั   
         16.สร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสเขา้ถึงบริการการศึกษา และสร้างหลกัประกนัโอกาส
ทางการศึกษาแก่ผูด้อ้ยโอกาส ผูย้ากไร้และผูพิ้การ รวมทั้งพฒันาเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการ และ
ช่วยเหลือทางการศึกษาให้กบัผูย้ากไร้และผูด้อ้ยโอกาส  
         17.สนบัสนุนการสร้างเครือข่ายร่วมกนัระหว่างสถาบนัการศึกษากบัชุมชน/วิสาหกิจชุมชน ใน
การถ่ายทอดความรู้ให้แก่ช่างท้องถิ่น ทักษะอาชีพสู่ชุมชน  รวมทั้งการรับรองและตรวจสอบคุณภาพสินคา้
ชุมชน 

  18.ส่งเสริมการผลิตและพฒันาก าลงัคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของตลาด เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 
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19.ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นพระประมุข   สร้างกลไกชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อให้เกิดความสมัคร
สมานสามคัคีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

          20.ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รชุมชนและผูน้ าชุมชนให้มีศกัยภาพในการบริหารจดัการ และ
การมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาสังคมของชุมชน 

         21.ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
พฒันาชุมชน ผ่านกลไกการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้นและชุมชน 

         22.ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพทุนชุมชนทั้ง 5 ดา้น ประกอบดว้ย ทุนมนุษย ์ 
ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนธรรมชาติ และทุนการเงิน ให้มีการบริหารจดัการที่ดี ตามหลกัธรรมาภิบาล 

  23.เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบหลกัประกนัสุขภาพให้ประชาชนเขา้ถึงบริการไดอ้ย่างไม่เป็น
อุปสรรค  รวมทั้งพฒันาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

         24.พฒันาระบบบริการ วิชาการและการบริหารจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้มี
คุณภาพ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล      
    25.พฒันาระบบเฝ้าระวงั  ป้องกนัและควบคุมโรค  รวมทั้งการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน
โดยมุ่งเนน้การพฒันาศกัยภาพและความเขม้แข็งของเครือข่าย  
         26.ส่งเสริมและพฒันากระบวนการประเมินความเส่ียงและเตือนภัยสุขภาพ รวมทั้งพฒันา
คุณภาพมาตรฐานประสิทธิภาพ และความปลอดภยัของผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 

      27.สนับสนุนสร้างแรงจูงใจ  ทักษะความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเพ่ือรองรับการขยาย
ภารกิจในการปฏิบัติงานดา้นพฤติกรรมสุขภาพและลดปัจจยัเส่ียงต่อโรคเร้ือรัง  โดยเช่ือมโยงการด าเนินการ
ร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

          28.พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐแก่ประชาชน โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและเคร่ืองมืออนัทนัสมยัมาใชใ้นการให้บริการเชิงรุก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

  29.พฒันาสมรรถนะขา้ราชการให้มีจิตส านึกสาธารณะ มาตรฐานดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

ธรรมาภิบาล และทศันคติ ที่เอื้อต่อการบริการประชาชน 

  30.สร้างจิตส านึกค่านิยม จรรยาบรรณ ของข้าราชการ ในการปฏิบัติราชการด้วยคุณธรรม 
จริยธรรม มีความซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจนป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
อยา่งต่อเน่ือง 

         31.ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท าแผนพัฒนาในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
เสริมสร้างขีดความสามารถของอ าเภอในการประสานและบูรณาการแผนพฒันาในระดับชุมชน ต าบล และ
อ าเภอ ให้สามารถเช่ือมโยงกับการจัดท าแผนพฒันาจังหวดัเพื่อให้ระบบแผนและงบประมาณของจังหวัด
สามารถแกไ้ขปัญหาและพฒันาพ้ืนที่ไดต้รงตามความตอ้งการของประชาชน 
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         32.ส่งเสริมการพฒันาหน่วยงานไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ พฒันาประสิทธิภาพในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลไปสู่ระบบที่เป็นสากลและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ประเด็นการพฒันาที่  3   การสร้างความมัน่คงเพ่ือการพฒันาจงัหวดัสู่ความมัง่คัง่และยัง่ยืน 

  1) วตัถุประสงค ์ 
   ประชาชนด ารงชีวิตอยา่งปลอดภยัในชีวิต และทรัพยสิ์น  
  2) เป้าหมายและตวัช้ีวดั 

    1. ร้อยละของการเกิดคดีอาชญากรรมในพ้ืนที่ลดนอ้ยลง 

  2. ร้อยละที่ลดลงของจ านวนผูค้า้และผูเ้สพยาเสพติด 

  3. จ านวนหมู่บา้น/ชุมชนที่มีกิจกรรมเสริมสร้างความปรองดอง  
 3) แนวทางการด าเนินงาน 

       1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บา้น/ชุมชน การ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดในเชิงรุก และพฒันาระบบการเฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บา้น/ชุมชน 
โดยการมีส่วนร่วมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นและคณะกรรมการหมู่บา้น (กม.) 
        2. เสริมสร้างสมรรถนะเจา้หนา้ที่ของรัฐ ในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้และระงบั 

ข้อพิพาทเบื้องต้นรวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย เสริมสร้างความปลอดภัยและสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชนในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมในพ้ืนที่ 
        3. คุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและผูบ้ริโภคเชิงรุก เสริมสร้างความรู้ ความ
เขา้ใจและพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอ านวยความยตุิธรรม 

 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการแกไ้ขปัญหาในดา้นต่างๆของประชาชนโดยศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัและ
อ าเภอ 

 5. สร้างภูมิคุม้กนัให้เด็กและเยาวชนต่อการรองรับสภาพปัญหายาเสพติดในสังคม 

 6. สร้างภูมิคุม้กนัและป้องกนัในผูใ้หญ่และวยัแรงงาน 

        7. เร่งรัดปราบปรามการคา้ยาเสพติด และผูม้ีอิทธิพลในทุกๆ ดา้น ด าเนินการป้องกนัมิให้กลุ่มเส่ียงตก
เป็นเหย่ือของยาเสพติด ตลอดจนบ าบดัฟ้ืนฟู ผูเ้สพ/ผูติ้ดยาเสพติดและติดตามช่วยเหลือให้สามารถกลบัไปใช้
ชีวิตในสังคมได ้โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของหมู่บา้น/ชุมชน  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นและภาคประชา
สังคม  
 8. สนบัสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมให้มามีส่วนร่วมในการป้องกนั และแกไ้ขปัญหายาเสพติดโดยให้
สอดรับกบัยทุธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล 

 9. บริหารจดัการอยา่งบูรณาการทุกภาคส่วนที่มีประสิทธิภาพ เอื้ออ านวยต่อการบ าบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
โดยยึดผูเ้สพเป็นศูนยก์ลาง 

 10. สร้างและพฒันาระบบรองรับสนบัสนุนการคืนคนดีให้สังคม 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มี่มีคุณภาพ 

พันธกิจ 

 ส่งเสริมการพฒันาการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

เป้าประสงค์ 

1. เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถเขา้ถึงและไดรั้บการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น 

2. ศาสนา ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ไดรั้บการสืบสานคุณค่า 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

1. ระดบัผลการประเมินคุณภาพ การศึกษาของทอ้งถิ่น 

2. ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ไดศ้ึกษาต่อในสถาบนัการศึกษาที่มีช่ือเสียงเพ่ิมขึ้น 

3. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกดั อปท.ที่มีผลการประเมินคุณภาพไดต้ามเกณฑม์าตรฐาน 

4. ระดบัผลการประเมินความคงอยูแ่ละการสืบสานคุณค่าดา้นศาสนาศิลปวฒันธรรมและ 

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ขู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

พันธกิจ  
พฒันาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดีของประชาชน 

เป้าประสงค์ 

1. ปัญหาการเจ็บป่วยดว้ยโรคพ้ืนฐานทัว่ไปของประชาชนในจงัหวดัลดลง 

2. รายไดต่้อครัวเรือนเพ่ิมมากขึ้น 

3. ปัญหาดา้นยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

1. ร้อยละของผูเ้จ็บป่วยดว้ยโรคส าคญัที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ลดลง 

2. ร้อยละของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนที่เขา้ร่วมโครงการเพ่ิมขึ้น 

3. ร้อยละของคดีความดา้นยาเสพติดต่อปีลดลง 

4. ร้อยละของคดีความดา้นอาชญากรรมต่อปีลดลง 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 

พันธกิจ  
พฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตร 
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เป้าประสงค์ 

1. สินคา้การเกษตรหลกัมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 

2. สินคา้การเกษตรที่เป็นความหวงัในอนาคตมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 

3. รายไดภ้าคเกษตรต่อครัวเรือนเกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการเพ่ิมมากขึ้น 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

1. ร้อยละของแปลงขา้วหอมมะลิมาตรฐาน GAP เพ่ิมขึ้น 

2. ร้อยละของผลผลิตมนัสาปะหลงัต่อไร่เพ่ิมขึ้น 

3. ร้อยละของผลผลิตออ้ยโรงงานต่อไร่เพ่ิมขึ้น 

4. ร้อยละของผลผลิตพริกต่อไร่เพ่ิมขึ้น 

5. ร้อยละของผลผลิตยางพาราต่อไร่เพ่ิมขึ้น 

6. จ านวนเกษตรกรที่เลี้ยงโคเน้ือพนัธ์ุโคราชวากิว 

7. จ านวนเกษตรกรที่เลี้ยงไก่บา้นโคราช 

8. ร้อยละของรายไดเ้กษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการขา้วหอมมะลิเพ่ิมขึ้น 

9. ร้อยละของรายไดเ้กษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการมนัสาปะหลงัเพ่ิมขึ้น 

10.ร้อยละของรายไดเ้กษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการออ้ยโรงงานเพ่ิมขึ้น 

11.ร้อยละของรายไดเ้กษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการพริกเพ่ิมขึ้น 

12.ร้อยละของรายไดเ้กษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการยางพาราเพ่ิมขึ้น 

13.ร้อยละของรายไดเ้กษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการโคเน้ือพนัธ์ุโคราชวากิวเพ่ิมขึ้น 

14.ร้อยละของรายไดเ้กษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการไก่บา้นโคราชเพ่ิมขึ้น 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 

พันธกิจ  
พฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเที่ยว 

เป้าประสงค์ 

1. นกัท่องเที่ยวเดินทางเขา้มาสู่จงัหวดัชยัภูมิมากขึ้น 

2. รายไดจ้ากการท่องเที่ยวเพ่ิมสูงขึ้น 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

1. ร้อยละนกัท่องเที่ยวของจงัหวดัชยัภูมิเพ่ิมขึ้น 

2. ร้อยละของเงินรายไดจ้ากการท่องเที่ยวต่อปีเพ่ิมขึ้น 

5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

พันธกิจ  
ส่งเสริมการอนุรักษแ์ละใชพ้ลงังานอยา่งมีคุณค่า 
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เป้าประสงค์ 

1. ชุมชนพ่ึงพาตนเองดา้นพลงังานทดแทนของชุมชนไดม้ากขึ้น 

2. ทอ้งถิ่นมีรายไดจ้ากการผลิตและจ าหน่ายพลงังานทดแทน 

3. ชุมชนให้ความตระหนกัและร่วมมือกนัใชพ้ลงังานอยา่งประหยดัและมีคุณค่า 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

1. จ านวนวิสาหกิจชุมชนที่นาพลงังานสะอาดมาใช ้

2. จ านวนครัวเรือนที่นาพลงังานสะอาดมาใช้ 
3. ร้อยละของรายไดท้ี่เกิดจากการผลิตและจ าหน่ายพลงังานทดแทนของชุมชนเพ่ิมขึ้น 

4. ระดบัผลการประเมินชุมชนในดา้นความตระหนกัและใชพ้ลงังานอยา่งประหยดัและมี 
คุณค่าตามเกณฑท์ี่ก  าหนด 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาด 

และการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

พันธกิจ  
พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของจงัหวดั 

เป้าประสงค์ 

มีมูลค่าการคา้สูงในเขตการพฒันาพิเศษของจงัหวดัชยัภูมิ 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

มูลค่าซ้ือขายในเขตการพฒันาพิเศษ 

7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

แบบมีสีส่วนร่วมและยั่งยืน 

พันธกิจ  
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

เป้าประสงค์ 

1. มีพ้ืนที่ป่าไมเ้พ่ิมขึ้น 

2. ปริมาณนา้เพ่ือการเกษตรเพ่ิมขึ้น 

3. ปัญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

1. ร้อยละของพ้ืนที่ป่าไมเ้ปรียบเทียบกบัพ้ืนที่จงัหวดัเพ่ิมขึ้น 

2. ร้อยละของปริมาณนา้ที่ใชใ้นภาคการเกษตรเฉลี่ยต่อปีเพ่ิมขึ้น 

3. ขีดความสามารถในการกาจดัขยะของชุมชน 
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8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 

พันธกิจ  
บริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 

1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

2. บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นมีขีดความสามารถสูงในการให้บริการ 

3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมสูงในการบริหารจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

1. ระดบัผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการ 

2. ระดบัผลการประเมินสมรรถนะ (competency) เฉล่ียของบุคลากรองคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถิ่น 

3. ระดบัผลการประเมินการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามเกณฑม์าตรฐานที่ก  าหนด 

  ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

เพื่อให้ทราบถึงภาพรวมการพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในอนาคต  สามารถน ามาซ่ึงการ
ตรวจสอบแผนประจ าปีไดว่้ามีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารพฒันาทอ้งถิ่นเพียงใด หรือมีจุดพฒันาเนน้
ไปทางใด จึงก าหนดวิสัยทศัน์ของการพฒันาขึ้น 

  วิสัยทัศน์การพัฒนา 

จากข้อมูลสภาพทัว่ไป เทศบาลต าบลทุ่งทองประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม มีศักยภาพขอ้
ไดเ้ปรียบที่มีทรัพยากรน ้ า จากแม่น ้ าชี และล าห้วยต่าง ๆ  เป็นแหล่งกกัเก็บน ้ าเพ่ือท าการเกษตร แต่ยงัมีปัญหา
เร่ืองที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของต าบลซ่ึงเป็นพ้ืนที่ที่ตั้งรับกบัพายุโซนร้อนและลมมรสุมท าให้เกิดปัญหาภยัทาง
ธรรมชาติ และอุทกภัย  อีกทั้งประชากรในวยัท างานส่วนใหญ่เป็นแรงงานภาคเกษตรกรรมซ่ึงบางส่วนยงั
ประสบปัญหาความยากจน ท าให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ไดม้ีการเลี้ยงไหมเป็นอาชีพรอง จึงมีการพฒันาในด้าน  
อุตสาหกรรมส่ิงทอ  เช่น  ทอผา้ไหม  ผา้ลายขิด  ผา้ขาวมา้  เป็นตน้จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสภาพทัว่ไปใน
ปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของประชาชน ตลอดจนโอกาสในการพฒันาในอนาคตของจังหวดั การ
วิเคราะห์ดงักล่าว เมื่อน ามาวิเคราะห์ร่วมกบัประเด็นการพฒันานโยบายของรัฐบาลและแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 ประเด็นยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั ตลอดจนการประเมินสถานภาพการพฒันา
ในปัจจุบนัและโอกาสการพฒันาในอนาคตของเทศบาลต าบลทุ่งทอง  ผูเ้ขา้ประชุมเชิงปฏิบตัิการ (Work shop)   

ไดร่้วมกนัวิเคราะห์จุดแข็ง ,จุดอ่อน ,โอกาสและอุปสรรค จากผลการประเมินศกัยภาพการพฒันาเทศบาลต าบล
ทุ่งทอง ให้สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล  แผนยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดัแผนยุทธศาสตร์การพฒันา
อ าเภอแลว้  สามารถสรุปผลการวิเคราะห์จดัท าวิสัยทศัน์การพฒันาเทศบาลต าบลทุ่งทอง (พ.ศ.2561-2565)  ได้
ดงัน้ี 
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“เกษตรก้าวหน้า  แหล่งน ้าเพ่ือประชา  น าพาสังคมมีสุข” 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 จากการประชุมคณะกรรมการพฒันาเทศบาล ร่วมกบัการประชุมประชาคมหมู่บา้นและประชาคมต าบล 
ไดร่้วมกนัก าหนดแนวทางและหลกัเกณฑ์การจดัท าแผนพฒันาเทศบาลต าบลทุ่งทอง (พ.ศ.2561-2565) ตาม
ยทุธศาสตร์การพฒันาหลกัที่ คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบนั และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรค ดงักล่าว เทศบาลต าบลทุ่งทอง   ไดก้  าหนดประเด็นยทุธศาสตร์การพฒันาโดยการพิจารณาถึงเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และประเมินศักยภาพสามารถก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งทองได้ 7
ยทุธศาสตร์โดยมีความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาของประเทศ,แผนพฒันาจงัหวดัและแผนพฒันาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดั สามารถสรุปได ้ดงัน้ี คือ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร  

แนวทางการพัฒนา 

1.1 พฒันาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร 

1.2 พฒันาคุณภาพสินคา้การเกษตร การตลาดและเครือข่ายสินคา้การเกษตรและวิสาหกิจชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการ 

แนวทางการพัฒนา 

2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน ้ าของหมู่บ้านและ
เช่ือมโยงกบัต าบลอื่น 

2.2 ขยายเขตระบบประปา 

2.3 ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาอุตสาหกรรม 

แนวทางการพัฒนา 

3.1 พฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ และพฒันาอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน 

ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาการท่องเที่ยว 

แนวทางการพัฒนา  
4.1 พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แนวทางการพัฒนา 

5.1  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี 

5.2  ส่งเสริม สนบัสนุน พฒันา การศึกษาทุกระดบั 

5.3  ส่งเสริม สนบัสนุน พฒันาดา้นสาธารณสุขมูลฐาน 
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5.4  พฒันาระบบการจดัสวสัดิการสังคมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์แก่ผูสู้งอายุ ผูพิ้การ และ
ผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ที่  6พัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา 

6.1 การบริหารจดัการพฒันาเทศบาลตามหลกัธรรมมาภิบาล 

6.2  การบริหารจดัการเทศบาลต าบลทุ่งทองให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
6.3  สร้างความมัน่คง ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

6.4  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิ่น 

6.5  พฒันาการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ยุทธศาสตร์ที่  7เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง 

แนวทางการพัฒนา 

7.1  ส่งเสริม สนบัสนุน การเรียนรู้และเสริมสร้างทกัษะดา้นอาชีพของชุมชน 

 เป้าประสงค์ 

  1.  ประชาชนมีผลผลิตของภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้น 

  2.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

  3.  เด็ก เยาวชน ไดรั้บการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพฒันาเขา้สู่อาเซ่ียน 

  4.  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการพฒันา และดูแล 

  5.  ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ไดรั้บการสืบสานถึงเยาวชน คนรุ่นหลงั 

  6.  ประชาชนมีส่วนร่วม ในการพฒันาบา้นเกิด เกิดจิตส านึกรักบา้นเกิด 

  7.  ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

  ตัวช้ีวัด 

  1.  ร้อยละของประชาชนมีอาชีพและรายไดเ้พ่ิมขึ้นจากการจ าหน่ายสินคา้ภาคการเกษตร 

  2.  จ านวนการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไดรั้บการพฒันาทัว่ถึง 

3.  ร้อยละของส่ิงแวดลอ้มในชุมชนที่ไม่เป็นพิษ 

4.  จ านวนช่องทางในการรับรู้  ขอ้มูลข่าวสารและขอ้มูลทางการศึกษาที่ทนัสมยัของประชาชน
เพ่ิมขึ้น 

  5. ร้อยละของทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ วางแผนพฒันา มีการบริหารจัดการที่
เพ่ิมขึ้น  
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 ค่าเป้าหมาย 

 1.  จ านวนประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 2. จ านวนแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตรไดรั้บการพฒันาอยา่งทัว่ถึง 

 3.  จ านวนถนน ทางระบายน ้า เพ่ิมขึ้น 

 4.  จ านวนเยาวชนไดรั้บการศึกษาเพ่ิมขึ้น 

 5.  ร้อยละของจ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่เพ่ิมมากขึ้น 

 6.  ร้อยละของประชาชนที่มีหลกัประกนัสุขภาพอยา่งทัว่ถึง 

 7.  ร้อยละของประชาชนที่มีความมัน่คง ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

  กลยุทธ์ 

 1. ด าเนินการดูแล รักษาจดัให้มีแหล่งน ้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ภาคการเกษตรไดรั้บการพฒันา 
ให้มีความเขม้แข็งและมีศกัยภาพทางการผลิตเพ่ิมขึ้น 

 2. ด าเนินการจดัให้มีถนน ไฟฟ้า ประปา ทางระบายน ้า เน้นการจดัการดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
ให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  

 3. ส่งเสริม/สนับสนุนการศึกษา เพื่อสร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษารวมถึง
พฒันาระบบบริหารจดัการความรู้มุ่งสู่อาเซ่ียน 

 4. ส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น มีการปลูกฝังร่วมกบัสถาบนัการศึกษา 

 5.  เพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพของประชาชน รวมทั้งเฝ้าระวงั ป้องกนั ไม่ให้เกิดโรค
 6. จดัให้มีการก าจดัขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและน ้าเสีย เพ่ือให้มีความปลอดภยัต่อสุขภาพ ลดปัจจยัเส่ียง
ต่อโรค 

 7.  ส่งเสริม การสร้างความเขม้แข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและแกไ้ข
ปัญหาของชุมชนรวมถึงความสงบเรียบร้อย เฝ้าระวงัปัญหายาเสพติด ไม่ให้เกิดขึ้นในชุมชน 

 8.  ส่งเสริมสนบัสนุน การพฒันาอาชีพ โดยการสร้างอาชีพให้เกิดขึ้นในชุมชนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) ของเทศบาลต าบลทุ่งทอง จากการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน และ
ศกัยภาพของเทศบาลต าบลทุ่งทองจึงก าหนดจุดยืนทางยทุธศาสตร์ (Positioning) เทศบาลไวใ้น 5 ประเด็น คือ 

1. การพฒันาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตรให้ประชาชนในพ้ืนที่มีน ้าใชก้ารเกษตรอยา่งทัว่ถึง   
2. การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ทัว่ถึง ครอบคลุมทุกหมู่บา้นและไดม้าตรฐาน 

3. สร้างชุมชนเขม้แขง้และเป็นสุข ปราศจากโรค มีสุขภาพอนามยัที่ดี 

4. เด็ก เยาวชน ไดรั้บโอกาสทางการศึกษา และมีคุณภาพ 

5. สังคม ชุมชน มีความเขม้แข็ง อยูเ่ยน็เป็นสุข 
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        ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

        ความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  

 

ยทุธศาสตร์การพฒันา 

ประเทศ 

ยทุธศาสตร์การพฒันา 

จงัหวดัชยัภูมิ 
ยทุธศาสตร์การพฒันา 

อปท.ในเขตจงัหวดั 

ยทุธศาสตร์การพฒันา 

เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

การสร้างความเขม้แข็งทาง
เศรษฐกิจฐานรากและแข่งขนัได้
อย่างยัง่ยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

การพฒันาศกัยภาพและขีด
ความสามารถดา้นการเกษตร 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

พฒันาศกัยภาพและขีด
ความสามารถดา้นการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ท่ี  2 

ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวิต
ให้มัน่คงตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

การพฒันาศกัยภาพและขีด
ความสามารถดา้นการเกษตร 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน
สาธารณูปการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี  2 

ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

การสร้างความเขม้แข็งทาง
เศรษฐกิจฐานรากและแข่งขนัได้
อย่างยัง่ยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

การพฒันาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้
เขม้แข็งและยัง่ยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

พฒันาอุสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

การสร้างความเขม้แข็งทาง
เศรษฐกิจฐานรากและแข่งขนัได้
อย่างยัง่ยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

การพฒันาศกัยภาพ 

การท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4 

พฒันาการท่องเท่ียว 

-  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการพฒันา
และเสริมสร้างศกัยภาพ 

ทรัพยากรมนุษย ์

- ยุทธศาสตร์ท่ี  4 

 ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวิต
ให้มัน่คงตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

การพฒันาคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

- ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

การพฒันาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้
เขม้แข็งและยัง่ยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

พฒันาสังคมและคุณภาพชีวิต 

- ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

 ยุทธศาสตร์ชาติดา้นความมัน่คง 

- ยุทธศาสตร์ท่ี 6 

 ยุทธศาสตร์ดา้นการปรับสมดุล
และพฒันาระบบบริหารจดัการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

การสร้างความมัน่คงเพ่ือการ
พฒันาจงัหวดัสู่ความมัน่คงและ
ยัง่ยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 8  
การบริหารจดัการบา้นเมือง 

ท่ีดีท่ีมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 

การบริหารกิจการบา้นเมือง 

ท่ีดี 
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ยุทธศาสตร์ของ อปท. ในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

 

 

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

 

ยทุธศาสตร์การพฒันา
ประเทศ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั
ชยัภูมิ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาอปท.
ในเขตจงัหวดั 

ยทุธศาสตร์การพฒันา
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

การสร้างความเขม้แข็งทาง
เศรษฐกิจฐานรากและแข่งขนัได้
อย่างยัง่ยืน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

การพฒันาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้
เขม้แข็งและยัง่ยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 

เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน
เขม้แข็ง 



                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 2 
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ส่วนที่ 2 

การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

แบบประเมินผลแผนพัฒนา   (input) 

การประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
  สรุปผลการพัฒนาท้องถิน่ในภาพรวม  

การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 1. การวดัผลในเชิงปริมาณ ตามที่เทศบาลต าบลทุง่ทองไดด้ าเนินการจดัท าแผนพฒันาขึ้นมาเพ่ือใชเ้ป็น
เคร่ืองมือใน การพฒันาให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว ้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไ้ขปัญหา ให้กบั
ประชาชน ในการจดัท าแผนพฒันานั้นจะตอ้งมีการติดตามและประเมินแผนพฒันา ตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2548 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง 

 (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพฒันาเป็นผูด้  าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันา ซ่ึง คณะกรรมการจะตอ้งด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
ด าเนินการติดตาม และประเมินผลแผนพฒันา รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาต่อ ผูบ้ริหารทอ้งถิ่น เพ่ือให้ผูบ้ริหารทอ้งถิ่นเสนอต่อสภาทอ้งถิ่น และคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผล การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในทอ้งถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วนันบัแต่วนัรายงานผล และเสนอความเห็นดงักล่าวและตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนั
โดยอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง ภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี โดยเคร่ืองมือที่ใชใ้นการติดตามและประเมินผลในเชิง
ปริมาณ  มีการติดตามในรูปของโครงการที่ไดด้ าเนินการตามปีงบประมาณ 2563 ตามแผนด าเนินงานทั้งหมดของ
ปีงบประมาณ 2563 ว่าไดด้ าเนินการทั้งหมดหรือไม่  
ใชจ่้ายงบประมาณ และด าเนินการตามยทุธศาสตร์ที่วางไวห้รือไม่ 
 2. การวดัผลในเชิงคุณภาพ การจดัผลเชิงคุณภาพ เทศบาลต าบลทุ่งทอง ใชก้ารส ารวจความพึงพอใจในการ
วดัผลเชิง คุณภาพโดยภาพรวม โดยไดม้ีการประเมินความพึงพอใจ ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผล
เชิงคุณภาพ ในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทุ่งทอง ในภาพรวม โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินความพึง
พอใจ จะปรากฏในส่วนที่ 3 ของแนวทางการพิจารณาการติดตาม ต่อไป โดยปรากฎตามรูปแบบดงัน้ี 

 แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

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



 

 

 

 

รายละเอยีด 

โครงการตามแผนพฒันา 

(ตาราง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน่วยด ำเนินกำร

1.พัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรเกษตร
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 21 22.58 8,146,700                         25.05 กองช่าง
1.2 แผนงานบริหารงงานท่ัวไป
      

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 1 21 22.58 8,146,700                         25.05

2. พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน สำธำรณูปกำร
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 42 45.16 5,473,300                         16.83 กองช่าง

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 2 42 45.16 5,473,300                         16.83

3. พัฒนำอุตสำหกรรม
1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 1.07 30,000                              0.09

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 3 1 1.07 30,000                              0.09

36

ฝ่ายพัฒนาชุมชน

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
กำรติดตำมและประเมินผล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลต ำบลทุ่งทอง อ ำเภอบ้ำนเขว้ำ จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวนโครงกำรท่ี

ด ำเนินกำร
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรท้ังหมดท่ี

ด ำเนินกำร(93โครงกำร)

 จ ำนวนงบประมำณ (บำท) คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณท้ังหมด 
(32,518,123.- บำท)



หน่วยด ำเนินกำร

5. พัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต

1.1 แผนงานการศึกษา 6 6.45 3,712,195                         11.42 ฝ่ายการศึกษา ส านัดปลัด

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน               

1.3 แผนงานสาธารณสุข 4 4.3 467,031                            1.44 งานสาธารณสุข
1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
1.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1 1.07 68,130                              0.21 ฝ่ายบริหารการศึกษา
1.6 แผนงานงบกลาง

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 5 11 11.82 4,247,356                         13.07

6. กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี

1.1 แผนงานเคหะชุมชน 1 1.07 70,500                              0.22 กองช่าง

1.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 6 6.45 325,735                            1 ส านักปลัด/คล้ง
1.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 1.07 147,633                            0.45 งานป้องกันฯ
1.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1 1.07 30,000                              0.09 ฝ่ายบริหารการศึกษา
1.5 แผนงานสาธารณสุข
1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

เทศบำลต ำบลทุ่งทอง อ ำเภอบ้ำนเขว้ำ จังหวัดชัยภูมิ

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

กำรติดตำมและประเมินผล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวนโครงกำรท่ี
ด ำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรท้ังหมดท่ี

ด ำเนินกำร(93โครงกำร)

 จ ำนวนงบประมำณ (บำท) คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณท้ังหมด 
(32,518,123.- บำท)



หน่วยด ำเนินกำร

1.7 แผนงานการศึกษา
1.8 งบกลาง 8 21.31 14,026,910                       43.61 ทุกกอง

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 6 17 30.97 14,600,768                       45.37

7. เศรษฐกิจพอเพียง ขุมชนเข้มแข็ง
1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 1.07 20,000                              0.06 ฝ่ายพัฒนุมชน

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 7 1 1.07 20,000                              0.06

รวมท้ังส้ิน 93 100 32,518,123                       100

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
กำรติดตำมและประเมินผล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลต ำบลทุ่งทอง อ ำเภอบ้ำนเขว้ำ จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวนโครงกำรท่ี

ด ำเนินกำร
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรท้ังหมดท่ี

ด ำเนินกำร(93โครงกำร)

 จ ำนวนงบประมำณ (บำท) คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณท้ังหมด 
(32,518,123.- บำท)



                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3  
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

การติดตามและประเมินผล  

  1. การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ ในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิ่นนั้น จะตอ้งมกีารติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันา โดยจะตอ้งติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการ
จดัท าแผนขององคก์รปกครองส่วน ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2548 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2561 ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนนั้นจะตอ้งด าเนินการ ติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์เพ่ือสอดคลอ้งแผนพฒันาทอ้งถิ่น
แผนพฒันา (แจง้ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวนัที่ 15 พฤษภาคม 2562 เร่ือง 
ซกัซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น) การติดตาม
และประเมินผลดว้ยระบบ e-plan (www.dla.go.th) 

 2 การวดัผลในเชิงคุณภาพ การจดัผลเชิงคุณภาพ ของเทศบาลต าบลทุ่งทองใชก้ารส ารวจความพึงพอใจใน
การวดัผลเชิง คุณภาพโดยภาพรวม โดยไดม้ีการประเมินความพึงพอใจ ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึง
ผลเชิงคุณภาพ ในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทุ่งทองในภาพรวม โดยเคร่ืองมือที่ใชใ้นการประเมินความพึง
พอใจ มีดงัน้ี 

 แจง้ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวนัที่ 15 พฤษภาคม 2562  โดยเคร่ืองมือที่
ใชใ้นการติดตามและประเมินผล มีดงัน้ี 

 แบบที่ 1 การก ากบัการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

 แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ 

 แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dla.go.th/
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แบบประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (Output) 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
คำช้ีแจง : แบบท่ี 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ท่ีกำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายใน
เดือน ธันวาคม ของทุกปี 

ส่วนที่  1.  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลทุ่งทอง 
2. วัน/เดือน/ปีท่ีรายงาน ……….. เดือน  ธันวาคม  2563       
3.  

ส่วนที่  2.  ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี …..2563…… 
4. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการท่ีได้ปฏิบัติ 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 

 

จำนวนโครงการ 

 

จำนวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ใน

แผนพัฒนาสี่ปี    
(2561-2565) 

จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่
ใน แผนพัฒนาท้องถ่ิน  

 

จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

แผนดำเนินงานฉบับเพิ่มเติม 
เทศ

บัญญัติ
63 

รวม โครงการ
ที่ได้

ปฏิบัติ 

โครงการ
ที่ไม่ได้
ปฏิบัติ 1 2 3 4 

1.  พัฒนาศักยภาพและขดี
ความสามารถด้านการเกษตร 

(75)         

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 74 2  1 18  21 21  

   1.2 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 1     1 1  1 
2.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปการ 

(53)         

   1.1แผนงานเคหะและชุมชน 53 16 1 1 8 18 44 42 2 

3.  พัฒนาอุตสาหกรรม (1)         

   1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 1     1 1 1  

4.  พัฒนาการท่องเที่ยว (1)         

   1.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 1         

5.  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ (32)         

   1.1 แผนงานการศึกษา 15  1   7 8 6 2 

   1.2 แผนงานการรักษาความสงบ  
        ภายใน 

1         

   1.3 แผนงานสาธารณสุข 8     4 4 4  

   1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 1         

   1.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

2     1 1 1  

   1.6 แผนงานงบกลาง 5         
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ยุทธศาสตร์ 

 

จำนวนโครงการ 

 

จำนวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ใน

แผนพัฒนาสี่ปี    
(2561-2565) 

จำนวนโครงการที่ปรากฏ
อยู่ใน แผนพัฒนาท้องถ่ิน  

 

จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

แผนดำเนินงานฉบับ
เพิ่มเติม 

เทศ
บัญญัติ 

63 

รวม โครงก
ารที่ได้
ปฏิบัติ 

โครงการ
ที่ไม่ได้
ปฏิบัติ 

1 2 3 4 

6. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี (51)         

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 9 1     1 1  

   1.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 21     14 14 6 8 

   1.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 2  1   1 2 1 1 

   1.4 แผนงานศาสนา  วฒันธรรมและ 

        นนัทนาการ 

11     3 3 1 2 

   1.5 แผนงานสาธารณสุข 1         

   1.6 แผนงานสร้างความเขม้แข็งชุมชน 2     2 2  2 

    1.7 แผนงานงบกลาง 5     9 9 8 1 

7.  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต (1)         

    1.1แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1     1 1 1  

รวมท้ังส้ิน 213 19 3 2 26 62 112 93 19 
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ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการพัฒนา  

ตามยุทธศาสตร์ รวม 7 ยุทธศาสตร์ ใน 10 ด้าน 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 100% 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
8.63% 

2. การประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม 
8.90% 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
8.63% 

4. การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 
8.47% 

5. ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
8.47% 

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก  าหนด 
8.53% 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในทอ้งถิ่น 
8.53% 

8. การแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
8.47% 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
8.73% 

10. การประชาสัมพนัธ์ผลการด าเนินงานตามโครงการให้ประชาชนรับทราบอยา่งทัว่ถึง 
8.80% 

รวม 86.16% 
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ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 

 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 33.33% 63.33% 1.34% 

2) การประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/ กิจกรรม 30.00% 70.00% - 

3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 

กิจกรรม 

43.33% 56.67% - 

4) การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 43.33% 54.33% 1.34% 

5) ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 16.66% 80.00% 1.34% 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก  าหนด 46.67% 54.33% - 

7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา 36.67% 56.66% 6.67% 

8) การแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 36.67% 56.66% 6.67% 

9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 40.00% 60.00% - 

10)การประชาสัมพนัธ์ผลการด าเนินงานตามโครงการให้ประชาชน
รับทราบอยา่งทัว่ถึง 

50.00% 50.00% - 

รวม 37.66% 60.20% 1.74% 

   

 

 

 



แบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง  (process) 
ค ำช้ีแจง : แบบที่1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น โดย 

จะท าการประเมินและรายงานทุกๆ คร้ัง หลงัจากที่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นไดป้ระกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์แลว้ 

ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  เทศบาลต าบลทุ่งทอง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ 

ด าเนินงาน 

ไม่มีการ 

ด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1.มีการจดัตั้งคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ่นเพ่ือจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น /  

2.มีการจดัประชุมคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ่นเพ่ือจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น /  

3.มีการจดัประชุมอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ /  

4.มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น /  

5.มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น /  

6.มีคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ่นและประชาคมทอ้งถิ่นพิจารณาร่างแผนยทุธศาสตร์
การพฒันา 

/  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิน่   

7.มีการรวบรวมขอ้มูลและปัญหาส าคญัของทอ้งถิ่นมาจดัท าฐานขอ้มลู /  

8.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน /  

9.มีการวิเคราะห์ศกัยภาพของทอ้งถิ่น(SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพฒันา
ทอ้งถิ่น 

/  

10.มีการก าหนดวิสัยทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาทอ้งถิน่ที่สอดคลอ้งกบัศกัยภาพ
ของทอ้งถิ่น 

/  

11.มีการก าหนดวิสัยทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาทอ้งถิน่ที่สอดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตร์จงัหวดั 

/  

12.มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันาที่ย ัง่ยืน /  

13.มีการก าหนดเป้าหมายการพฒันาทอ้งถิ่น /  

14.มีการก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันา /  

15.มีการก าหนดยทุธศาสตร์ที่สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของจงัหวดั /  

16.มีการอนุมตัิและประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์การพฒันา /  

17.มีการจดัท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์ /  

18.มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยทุธศาสตร์ /  

19.มีการทบทวนแผนยทุธศาสตร์หรือไม่ /  
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แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ค าช้ีแจง : แบบที่3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น  ในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บขอ้มูลปีละ 1 คร้ัง หลงัจากส้ินสุดปีงบประมาณ 

................................................................................................................................................................................. 

ส่วนที่ 1    ขอ้มูลทัว่ไป 

1.  เพศ   (1) ชาย    (2) หญิง 

2. อาย ุ  (1) ต ่ากว่า 20 ปี   (2) 20 – 30 ปี                        (3) 31 - 40 ปี 

(4) 41 – 50 ปี  (5) 51 – 60 ปี          (6) มากว่า 60 ปี 

3.  การศึกษา (1) ประถมศึกษา  (2) มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า       (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

(4) ปริญญาตรี  (5) สูงกว่าปริญญาตรี           (6) อื่น ๆ 

4. อาชีพหลกั   (1) รับราชการ  (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ            (3) คา้ขาย ธุรกิจส่วนตวั 

(4) รับจา้ง  (5) นกัเรียนนกัศึกษา                    (6) เกษตรกร 

(7) อื่น ๆ (ระบุ).......................................................................... 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในภาพรวมมากนอ้ยเพียงใด 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    

2) การประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/ กิจกรรม    

3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 

กิจกรรม 

   

4) การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ    

5) ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก  าหนด    

7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา    

8) การแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน    

9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    

10)การประชาสัมพนัธ์ผลการด าเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบ    

รวม    
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แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ค าช้ีแจง : แบบที่3/3 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถิ่นในแต่ละยทุธศาสตร์ โดยก าหนดให้มีการเก็บขอ้มูลปีละ 1 คร้ัง หลงัจากส้ินสุดปีงบประมาณ 

……………………………………………………………………………………….………………….. 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.   เพศ   (1) ชาย   (2) หญิง 

2.   อาย ุ  (1) ต ่ากว่า 20 ปี  (2) 20 – 30 ปี     (3) 31 - 40 ปี 

(4) 41 – 50 ปี   (5) 51 – 60 ปี     (6) มากว่า 60 ปี 

3.   การศึกษา  (1) ประถมศึกษา  (2) มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

(4) ปริญญาตรี   (5) สูงกว่าปริญญาตรี     (6) อื่น ๆ 

4.   อาชีพหลกั  (1) รับราชการ  (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ       (3) คา้ขาย ธุรกิจส่วนตวั 

(4) รับจา้ง (5) นกัเรียนนกัศึกษา       (6) เกษตรกร 

(7) อื่น ๆ (ระบุ).......................................................................... 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในการพฒันาดา้น 

เศรษฐกิจโดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ท่านจะให้คะแนนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  

2) การประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/ กิจกรรม  

3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  

4) การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  

5) ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  

7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในทอ้งถิ่น  

8) การแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน  

9) ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

10)การประชาสัมพนัธ์ผลการด าเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทัว่ถึง  

รวม  



 



                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-140- 
ส่วนที่ 4  

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 

 

1. ควรจดัสรรงบประมาณให้เพียงพอในการด าเนินงานอยา่งทัว่ถึงคลอบคลุมทุกปัญหาความตอ้งการของ
ประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือสร้างความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้นของประชาชน คลอบคลุมทกุพ้ืนที่ ทุกกลุ่มอาย ุ
อยา่งเท่าเทียมกนั  

2. ร่วมกนัแกปั้ญหา หรือหาแนวทางป้องกนัและให้ความช่วยเหลือหากประสบภยัพิบตัิทางธรรมชาติ และภยัพิบตัิ
ต่างๆ ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศเป็นปัจจยัภายนอกท าให้การ การขาดความเขา้ใจระหว่างองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นและชุมชนในส่วนของการจดัสรรงบประมาณในการด าเนินการตามโครงการที่ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิ่น 

3. การกระจายงบประมาณตามยทุธศาสตร์ยงัไม่เพียงพอและทัว่ถึง จ านวนโครงการในแผนพฒันาทอ้งถิ่นน าไปสู่
การปฏิบติัมีสัดส่วนงบประมาณยงัไม่เพียงพอและทัว่ถึงเน่ืองจากงบประมาณไม่เพียงพอ 

4. ควรมีการจดัตั้งงบประมาณให้เพียงพอ เพ่ือรองรับปัญหาภยัพิบติัทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้น 

5. เทศบาลต าบลทุ่งทองมีพ้ืนที่รับผิดชอบอาณาเขตบริเวณกวา้งพ้ืนที่ 61.33 ตร.กม. ส่งผลให้การจดัสรร
งบประมาณดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานยงัไม่คลอบคลุมทุกพ้ืนที่ทีม่ีความตอ้งการ สนองตอบความตอ้งการยงัไม่
ทัว่ถึง การพฒันาอาจมีความล่าชา้และไม่ทัว่ถึงเท่าที่ควร 

6.  เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดในการร่วมกนัจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิ่นร่วมกนั และควรยึดเอา
ปัญหาความตอ้งการของประชาชนเป็นหลกัในการพิจารณาโครงการแกไ้ขความเดือดร้อนมากว่าประโยชน์
ส่วนตนเป็นที่ตั้ง  

7.  ควรมุ่งเนน้ให้ประชาชนช่วยตนเอง มีชุมชนที่เขม้แข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองไดอ้ยา่งยัง่ยืน ไม่ควรรอคอยแต่
โครงการหรือรอคอยแต่รับการช่วยเหลือจากรัฐบาล 

 

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

 

 

 


