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ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล
จังหวัดชัยภูมิตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณใจกลางของประเทศ เส้นรุ้งที่ 15 องศา
เหนือ เส้นแวงที่ 102 องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเล 631 ฟุต ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์
332 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 12,778.3 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,986,429 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.6 ของพื้นที่ทั้งหมด
ของภาค และร้อยละ 2.5 ของพื้นที่ทั้ง ประเทศ มีเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภาค และใหญ่เป็นอันดับ 7 ของ
ประเทศ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น และเพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น และนครราชสีมา
ทิศใต้
ติดต่อกับ จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี และเพชรบูรณ์
แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปประกอบด้วยป่าไม้และภูเขาร้อยละ 50 ของพื้นที่จังหวัด นอกนั้นเป็นที่ราบสูง
บริเวณตอนกลางของจังหวัดเป็นพื้นที่ราบ มีพื้นที่ป่าไม้และเทือกเขาตั้งเรียงรายจากทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตก
ประกอบด้วยเทือกเขาสำคัญ ได้แก่ ภูอีเฒ่า ภูแลนคา และภูพังเหย ซึ่งมีลักษณะและจำนวนพื้นที่ดังนี้
ตารางแสดงลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชัยภูมิ
ที่
ลักษณะภูมิประเทศ
จำนวนพื้นที่ (ไร่)
ร้อยละ
1. ภูเขาและป่าไม้
4,026,616
50.42
2. ที่ราบลุ่ม
3,603,994
45.13
3. ที่ราบสูงนอกเขตป่าไม้
252,413
3.16
4. พื้นน้ำ
63,431
0.79
5. เนื้อที่ดินดาน ดินเลนใช้ประโยชน์ไม่ได้
39,975
0.50
รวมเนื้อที่ทั้งหมด
7,986,429
100.00
จังหวัดชัยภูมิ สามารถแบ่งภูมิประเทศของจังหวัดออกได้เป็น 3 ลักษณะคือ
พื้นที่ราบในฝั่งแม่น้ำ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 0 – 300 เมตร ได้แก่บริเวณพื้นที่
ราบเรียบ ความลาดเอียงของพื้นที่อยู่ระหว่างร้อยละ 0 - 2 ซึ่งมีพื้นที่ประมาณร้อยละ 13 ได้แก่พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ
ชีในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอบ้านเขว้า อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอจัตุรัส อำเภอเนินสง่า
บริเวณนี้จะเป็นที่ราบน้ำท่วมถึง
พื้น ที่ล ูกคลื่นลอนต่ำ อยู่ตอนกลางของพื้นที่จังหวัด เป็นแนวยาวตามทิศเหนือ -ใต้ ตามแนว
เทือกเขาดงพญาเย็น มีความสูงประมาณ 300 – 500 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางได้แก่ พื้นที่บางส่วนในเขต
อำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอหนองบัวระเหว อำเภอบ้านเขว้า อำเภอแก้งคร้อ อำเภอเทพสถิต อำเภอบำเหน็จณรงค์
อำเภอเกษตรสมบูรณ์และอำเภอบ้านแท่น
พื้นที่สูงและภูเขา สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลอนลึกและภูเขา ในเขตเทือกเขาดงพญาเย็น
มีความสูงตั้งแต่ 500 – มากกว่า 1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ได้แก่ พื้นที่บางส่วนของอำเภอหนองบัวระเหว
อำเภอเทพสถิต อำเภอคอนสาร อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอหนองบัวแดง อำเภอภูเขียว อำเภอแก้งคร้อ อำเภอภักดี
ชุมพล อำเภอซับใหญ่ และพื้นที่ทางตอนเหนือของอำเภอเมืองชัยภูมิ
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดชัยภูมิมีลักษณะอากาศร้อนชื้น อยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนมีฤดู 3 ฤดู
โดยระยะเวลาในแต่ละฤดูอาจคลาดเคลื่อนไปตามสภาพดินฟ้าอากาศของแต่ละปี มีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว
ร้อนจัดในฤดูร้อน และช่วงฝนสลับกับช่วงแห้งแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจนตามห้วงเวลาตามฤดูกาล ดังนี้
ฤดูหนาว
ประมาณเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ฤดูร้อน
ประมาณเดือน มีนาคม – พฤษภาคม
ฤดูฝน
ประมาณเดือน มิถุนายน – ตุลาคม
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1.4 ลักษณะของดิน
วัตถุต้นกำเนิดบริเวณจังหวัดชัยภูมิ ส่วนใหญ่เป็นดินที่เกิดจากพวกตะกอนที่ถูกน้ำพัดมาทับกัน
นาน และมีการเปลี่ยนแปลงทางธรณีสัณฐานโดยกระบวนการชะล้างและปรับระดับพื้นที่ทำให้พื้นที่มีความสูง
แตกต่างกัน ดินบางส่วนเกิดจากการพังและสลายตัวของหินส่วนใหญ่เป็นบริเวณภูเขาและที่ลาดเชิงเขา
2 ด้านการเมือง /การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
จังหวัดชัยภูมิ มีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการ 3 ส่วน คือ
1. ราชการบริหารส่วนกลาง มีส่วนราชการส่วนกลางตั้งหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัด จำนวน
46 หน่วยงาน
2. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัด จำนวน 35 หน่วยงาน
แบ่งการปกครองออกเป็น 16 อำเภอ 124 ตำบล 1,620 หมู่บ้าน 25 ชุมชน ประกอบด้วย
(1) อำเภอเมืองชัยภูมิ
(2) อำเภอภูเขียว
(3) อำเภอจัตุรัส
(4) อำเภอแก้งคร้อ
(5) อำเภอเกษตรสมบูรณ์
(6) อำเภอหนองบัวแดง
(7) อำเภอคอนสาร
(8) อำเภอบ้านเขว้า
(9) อำเภอคอนสวรรค์
(10) อำเภอบำเหน็จณรงค์
(11) อำเภอเทพสถิต
(12) อำเภอบ้านแท่น
(13) อำเภอหนองบัวระเหว
(14) อำเภอภักดีชุมพล
(15) อำเภอเนินสง่า
(16) อำเภอซับใหญ่
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 143 แห่ง ประกอบด้วย
3.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
3.2 เทศบาล
36
แห่ง
- เทศบาลเมือง
1
แห่ง
- เทศบาลตำบล
35
แห่ง
3.3 องค์การบริหารส่วนตำบล 106 แห่ง
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โครงสร้ างการบริหารราชการจังหวัดชัยภูมิ

ราชการบริหารส่วนภูมภิ าค
จำนวน 35 ส่วนราชการ/หน่วยงาน

ราชการบริหารส่วนกลาง
จำนวน 46 ส่วนราชการ/หน่วยงาน

ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
จำนวน 143 แห่ง

อำเภอ
จำนวน 16 อำเภอ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จำนวน 1 แห่ง

ตำบล
จำนวน 124 ตำบล

เทศบาล จำนวน 36 แห่ง
- เทศบาลเมือง 1 แห่ง
- เทศบาลตำบล 35 แห่ง

หมู่บ้าน
จำนวน 1,620 หมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบล
จำนวน 106 แห่ง
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2.2 การเลือกตั้ง
แบบประมาณการจำนวนหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง ส.อบจ. และนายก อบจ.ชัยภูมิ ปี 2563
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ
อำเภอ
เมือง
ชัยภูมิ

เขต เลือกตั้งที่

1
2

3

4

5

6

หน่วยเลือกตั้ง
ส.ส. ปี 2562

ผู้มืสิทธิ
800 ขึ้นไป

หน่วย
เลือกตั้ง
อบจ. ปี
2563

ต.ในเมือง (ยกเว้น ม.1,3,11)

43

4

47

25,447

รวมเขต

43
15
12
9
4
4
44
18
7
7
14
4
50
9
8
10
14
7
48
17
6
13
6
5
47
19
11
13
8
51
283

47
15
12
11
5
6
49
18
7
7
14
6
52
12
8
11
14
7
52
19
8
13
7
5
52
20
13
13
11
57
309

25,447
7,259
6,283
4,478
2,630
2,776
23,426
8,713
2,391
3,756
6,682
2,994
24,536
6,058
4,096
5,647
5,367
3,207
24,375
8,681
3,893
6,232
3,566
2,955
25,327
9,637
4698
4,689
5,525
24,549
147,660

ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง

1. ต.บ้านเล่า
2. ต.นาเสียว
3. ต.โพนทอง (ยกเว้น ม.1,2,7,12)
4. ต.รอบเมือง
5. ต.ในเมือง (เฉพาะ ม.1,3,11)
รวมเขต
1. ต.กุดตุ้ม (อบต.กุดตุม้ ยกเว้น ม.9)
2. ต.ลาดใหญ่ (อบต.ลาดใหญ่)
(ทต.ลาดใหญ่)
3. ต.ห้วยบง
4. ต.โพนทอง (เฉพาะ ม.1,2,7,12)
รวมเขต
1. ต.บ้านค่าย (อบต.บ้านค่าย)
(ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว)
2. ต.โนนสำราญ
3. ต.หนองไผ่
4. ต.หนองนาแซง (เฉพาะ ม.3,4,5,6,9,10,12)
รวมเขต
1. ต.ซีลอง (ทต.ซีลอง)
2. ต.โคกสูง (ทต.โคกสูง)
3. ต.บุ่งคล้า
4. ต.หนองนาแซง (ยกเว้น ม.ร,4,5,6,9,10,12)
5. ต.ห้วยต้อน (เฉพาะ ม.1,2,3,10)
รวมเขต
1. ต.นาฝาย
2. ต.ท่าหินโงม
3. ต.ซับสีทอง
4. ต.ห้วยต้อน (ยกเว้น ม.1,2,3,10)
รวมเขต
รวมอำเภอ

0
0
2
1
2
0
0
0
0
2
3
0
1
0
0
2
2
0
1
0
1
2
0
3
26

ผู้มีลืทธิเลือกตั้ง
(คน)

1-6

อำเภอ
ภูเขียว

เขต
เลือกตั้ง
ที่
1

2

3

4

หนองบัวแดง

1

2

3

ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
1. ต.ผักปัง (ยกเว้น ม.ร,10,14)
(ทต.ผักปัง)
2. ต.หนองตูม
รวมเขต
1. ต.กุดยม
2. ต.โอโล
3. ต.บ้านเพชร (อบต.บ้านเพชร)
(ทต.บ้านเพชรภูเชียว)
4. ต.ผักปัง (เฉพาะ ม.ร, 14)
5. ต.หนองคอนไทย (เฉพาะ ม.
1,4,5,10,11,13)
รวมเขต
1. ต.บ้านแก้ง (ทต.บ้านแก้ง)
2. ต.โคกสะอาด
3. ต.ผักปัง (เฉพาะ ม.10)
4. ต.หนองคอนไทย (ยกเว้น ม.
1,4,5,10,11,13)
รวมเขต
1. ต.ธาตุทอง (ทต.ธาตุทอง)
2. ต.บ้านดอน
3. ต.กวางโจน
รวมเขต
รวมอำเภอ
1. ต.หนองบัวแดง (ทต.หนองบัวแดง)
(ทต.หลวงคิริ)
2. ต.หนองแวง
รวมเขต
1. ต.ท่าใหญ่
2. ต.คูเมือง
3. ต.กุดชุมแสง
รวมเขต
1. ต.นางแดด
2. ต.วังซมภู
3. ต.ถํ้าวัวแดง
รวมเขต
รวมอำเภอ

หน่วย
เลือกตั้ง ส.ส.
ปี 2562
16
8
14
38
9
15
5
7
3
6

หน่วย
ผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง
800 ขึ้นไป อบจ. ปี
2563
1
17
0
8
3
17
42
0
9
0
15
0
5
2
9
0
3

ผู้มีลืทธิเลือกตั้ง
(คน)
8,796
4,799
9,482
23,077
4,319
7,726
2,599
4,614
1,738

3

9

4,013

45
22
16
1

1
0
0

50
23
16
1

25,009
11,824
7,218
563

9

1

10

4,992

50
20
11
19
50
192
13
13
24
50
15
18
21
54
23
12
15
50
154

24,597
10,882
5,028
9,362
25,272
97,955
7,173
6,923
12,151
26,247
7,170
9,587
11,445
28,202
11,211
6,347
7,965
25,523
79,972

48
20
11
19
50
181
13
12
24
49
11
18
19
48
23
11
12
46
143

0
0
0
11
0
1
0
4
0
2
0
1
3
11

1-7

อำเภอ
แก้งคร้อ

เขต
เลือกตั้ง
ที่
1

หน่วย
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง เลือกตั้ง ส.ส.
ปี 2562
11

0

11

6,380

(ทต.นาหนองทุ่ม)

18
9

0
0

18
9

8,947

8
46

0

8
46

3,910

16
15

0
0

16
15

8,141

0
0

11
7

5,265

(ทต.แก้งคร้อ)

11
7

4. ต.หลุบคา (เฉพาะ ม.2,3,7,8,9)

5

0

5

2,607

54

25,557

(ทต.แก้งคร้อ)
รวมเขต
1. ต.หนองสังข์ (ทต.หนองสังข์)
2. ต.บ้านแก้ง
3. ต.หนองไผ่ (อบต.หนองไผ่)

รวมเขต
3

1. ต.โคกกุง

6,402
3,142

16
9

8,393

0
0

11
14

5,232

4. ต.หนองขาม

11
14

5. ต.หลุบคา (ยกเว้น ม.2,3,7,8,9)

5

0

5

2,630

55

24,653

รวมเขต
รวมอำเภอ

55

2,537
5,861

155

0

155

74,123

1. ต.บ้านยาง (อบต.บ้านยาง)

13

1

14

6,644

(ทต.เกษตรสมบูรณ์)

5

0

5

2,447

2. ต.บ้านหัน

2
0

24

3. ต.สระโพนทอง

22
15

15

11,162
6,895

4. ต.บ้านบัว (เฉพาะ ม.1,2,4,7,8)

5

1

6

2,317

64

29,465

รวมเขต
2

23,913

0
0

3. ต.ท่ามะไฟหวาน

1

54

4,676

16
9

2. ต.เก่าย่าดี

เกษตรสมบูรณ์

ผู้มีลืทธิเลือกตั้ง
(คน)

1. ต.นาหนองทุ่ม (อบต.นาหนองทุ่ม)
2. ต.ซ่องสามหมอ (อบต.ซ่องสามหมอ)

2

หน่วย
ผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง
800 ขึ้นไป อบจ. ปี
2563

60

1. ต.หนองโพนงาม

18

2

20

10,439

2. ต.บ้านเป้า (อบต.บ้านเป้า)

6
13

0
0

6
13

2,436

3. ต.โนนทอง

12

2

14

5,954

4. ต.กุดเลาะ

12

1

13

5,981

66

31,129

(ทต.บ้านเป้า)

รวมเขต

61

6,319

1-8

อำเภอ

เขต
เลือกตั้ง
ที่
3

บ้านเขว้า

1

เทพสถิต

1

2

คอนสาร

1

ผู้มีลืทธิ
เลือกตั้ง
(คน)

หน่วยเลือกตั้ง
ส.ส. ปี 2562

ผู้มีสิทธิ
800 ขึ้นไป

2. ต.โนนกอก
3. ต.หนองข่า
4. ต.บ้านบัว (ยกเว้น ม.1,2,4,7,8)
รวมเขต

22
14
13
4
53

1
2
1
0

รวมอำเภอ
1. ต.บ้านเขว้า (ทต.บ้านเขว้า)
(ทต.ทุ่งทอง)
2. ต.ลุ่มลำซี (ทต.ลุ่มลำซี)

174
17
15
23

13
0
0
0

187
17
15
23

90,260
6,813
5,102
7,796

0
0
0

55
10
24
13

19,711
3,818
9,241
4,807
3,644
21,510
41,221

ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
1. ต.'บ้านเดื่อ (ทต.'บ้านเดื่อ)

รวมเขต
2

หน่วย
เลือกตั้ง
อบจ. ปี
2563
23
16
14
4
57

1. ต.โนนแดง
2. ต.ตลาดแร้ง (ทต.ตลาดแร้ง)
3. ต.ซีบน
4. ต.ภูแลนคา
รวมเขต
รวมอำเภอ
1. ต.วะตะแบก (อบต.วะตะแบก)
(ทต.เทพสถิต)
2. ต.ห้วยยายจิ๋ว
3. ต.บ้านไร่ (เฉพาะ ม.1,7,11,13,15)
รวมเขต
1. ต.นายางกลัก
2. ต.โป่งนก
3. ต.บ้านไร่ (ยกเว้น ม.1,7,11,13,15)
รวมเขต
รวมอำเภอ
1. ต.ทุ่งพระ
2. ต.ดงบัง (อบต.ดงบัง)
3. ต.ดงกลาง
4. ต.คอนสาร (อบต.คอนสาร)
(ทต.คอนสาร)
5. ต.ทุ่งนาเลา
รวมเขต

55
10
24
13
10
57

0

10
57

112

0

22
5
27
7

2
0
0
0

112
24
5
27
7
63
25

61
25

0

21
13
59

0
0

21
13
59

120

2

122

10
8
9

0
1
0

10
9
9

6
8
11
52

0
0
0

6
8
11
53

12,385
8,536
6,949
1,796
29,666

9,449
3,047
10,728
3,037
26,261
10,715
9,349
6,879
26,943
53,204
4,470
3,566
5,138
3,188
3,536
5,270
25,168
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อำเภอ

เขต
เลือกตั้ง
ที่
2

คอนสวรรค์

1

หน่วยเลือกตั้ง
ส.ส. ปี 2562

ผู้มีสิทธิ
800 ขึ้น
ไป

หน่วย
เลือกตั้ง
อบจ. ปี
2563

1. ต.ทุ่งลุยลาย (ทต.ทุ่งลุยลาย)

9

0

9

4,848

2. ต.โนนคูณ

11

1

6,464

3. ต.ห้วยยาง (ทต.ห้วยยาง)

2

รวมเขต

21
41

12
23
44

23,527

รวมอำเภอ

93

4

97

48,695

10
7

0
0

10
7

4,739

11
9

0
0

11
9

5,644

10
47

0

10
47

4,298

1
1

9

3,050

2. ต.ห้วยไร่

8
14

15

4,607

3. ต.บ้านโสก

14

0

14

5,865

4. ต.หนองขาม

11
9

0
1

11
10

4,285

59

22,156

ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง

1. ต.คอนสวรรค์ (อบต.คอนสวรรค์)
(ทต.คอนสวรรค์)
2. ต.โคกมั่งงอย (อบต.โคกมั่งงอย)
3. ต.ยางหวาย
4. ต.ศรีสำราญ
รวมเขต

2

1. ต.ซ่องสามหมอ

5. ต.โนนสะอาด

บำเหน็จณรงค์

1

12,215

3,542
3,011
21,234

4,349

รวมเขต

56

รวมอำเภอ

103

3

106

43,390

1. ต.บ้านซวน (อบต.บ้านซวน)

10

0

10

4,220

(ทต.บำเหน็จณรงค์)

12

0

12

5,705

2. ต.บ้านตาล

12

0

12

3,783

3. ต.เกาะมะนาว

8

0

8

2,485

4. ต.โคกเพซรพัฒนา

11
53

0

11
53

4,560

1. ต.บ้านเพซร (อบต.บ้านเพซร)

19

0

19

7,933

(ทต.บ้านเพซร)

10

0

10

4,049

2. ต.หัวทะเล

12

0

12

5,612

3. ต.โคกเริงรมย์

0

12
53

4,131

รวมเขต

12
53

รวมอำเภอ

106

0

106

42,478

รวมเขต
2

ผู้มีลืทธิ
เลือกตั้ง (คน)

20,753

21,725
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อำเภอ
จัตุรัส

เขต
เลือกตั้ง
ที่
1

2

หน่วย
หน่วย
ผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง เลือกตั้ง ส.ส.
800 ขึ้นไป อบจ. ปี
ปี 2562
2563
1. ต.บ้านกอก (อบต.บ้านกอก)
15
0
15
7
1
8
(ทต.จัตุรัส)
2. ต.ละหาน
21
0
21
3. ต.หนองบัวใหญ่ (ทต.หนองบัวใหญ่)
12
0
12
4. ต.หนองบัวโคก (อบต.หนองบัวโคก)
10
1
11
(ทต.หนองบัวโคก)
3
0
3
รวมเขต
68
70
1. ต.ส้มป่อย
15
0
15
2. ต.หนองบัวบาน
18
0
18
3. ต.บ้านขาม
14
0
14
4. ต.กุดนํ้าใส
17
0
17
5. ต.หนองโดน
รวมเขต
รวมอำเภอ

บ้านแท่น

-

1. ต.บ้านแท่น (อบต.บ้านแท่น)
(ทต.บ้านแท่น)
2. ต.สามสวน
3. ต.สระพัง
4. ต.บ้านเต่า (ทต.บ้านเต่า)
5. ต.หนองคู
รวม

หนองบัวระเหว

-

1. ต.หนองบัวระเหว (ทต.หนองบัวระเหว)
2. ต.จังตะเฆ่
3. ต.ห้วยแย้ (ทต.ห้วยแย้)
4. ต.โคกสะอาด (ทต.โคกสะอาด)
5. ต.โสกปลาดุก
รวม

ภักดีชุมพล

-

1. ต.บ้านเจียง
2. ต.เจาทอง
3. ต.จังทอง
4. ต.แหลมทอง
รวม

11
75
143

0
2

11
75
145

16
7

0
0

16
7

18
9

0
0

18
9

16
12
78

0
0
0

16
12
78

11
19
14

0
4
1

11
23
15

10
8
62

1
1
7

11
9
69

11
14
13
9
47

0
0
2
0
2

11
14
15
9
49

ผู้มีลืทธิ
เลือกตั้ง
(คน)
5,522
3,315
10,158
5,923
4,095
1,570
30,583
5,892
6,605
6,644
6,510
4,610
30,261
60,844
6,852
3,363
8,702
4,595
7,662
5,440
36,614
4,706
11,025
5,797
5,042
3,335
29,905
5,359
6,826
6,889
4,881
23,955
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อำเภอ
เนินสง่า

หน่วยเลือกตั้ง
ส.ส. ปี 2562

ผู้มีสิทธิ
800 ขึ้นไป

หน่วย
เลือกตั้ง
อบจ. ปี
2563

1. ต.หนองฉิม

15

0

15

7,069

2. ต.ตาเนิน

14

0

14

5,320

3. ต.กะฮาด

10
9

1
0

11
9

4,661

48

1

49

20,724

1. ต.ซับใหญ่

14

0

14

5,350

2. ต.ท่ากูบ
3. ต.ตะโกทอง

12

0

12

3,794

11
37

0
0

11
37

2,800
11,944

1,885

82

1,967

เขต
เลือกตั้ง
ที่
-

ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง

4. ต.รังงาม
รวม
ซับใหญ่

-

รวม
รวมทั้งหมด

หมายเหตุ 1) ข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งรายหน่วย ในการเลือกตั้ง ส.ส. วันที่ 24 มีนาคม 2562
2) ข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ เดือนกันยายน 2563
ที่
อำเภอ
หน่วย ส.ส.
ผู้มีสิทธิ 800 ฃื้นไป
1
เมืองชัยภูมิ
283
26
2
ภูเขียว
181
11
3
หนองบัวแดง
143
11
4
แก้งคร้อ
155
0
5
เกษตรสมบูรณ์
174
13
6
บ้านเขว้า
112
0
7
เทพสถิต
120
2
8
คอนสาร
93
4
9
คอนสวรรค์
103
3
10
บำเหน็จณรงค์
106
0
11
จัตุรัส
143
2
12
บ้านแท่น
78
0
13
หนองบัวระเหว
62
7
14
ภักดีขุมพล
47
2
15
เนินสง่า
48
1
16
ซับใหญ่
37
0
รวม (หน่วย ส.ส.+หน่วยที่เกิน 800)
1,885
82

ผู้มีลืทธิ
เลือกตั้ง (คน)

3,674

รวม
309
192
154
155
187
112
122
97
106
106
145
78
69
49
49
37
1,967

902,944
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3 ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 – 5 ปี และการคาดการณ์ใน
อนาคต)
สรุป เปรียบเทียบข้อมูลประชากรย้อนหลัง 3 – 5 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต
ปี 2558 – 2559 มีจำนวนประชากรลดลง จำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ - 0.005
ปี 2559– 2560 มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น จำนวน 1,157 คน คิดเป็นร้อยละ 0.10
ปี 2560– 2561 มีจำนวนประชากรลดลง จำนวน 579 คน คิดเป็นร้อยละ - 0.05
ปี 2561– 2562 มีจำนวนประชากรลดลง จำนวน 1,420 คน คิดเป็นร้อยละ - 0.12
ปี 2562 – 2563 มีจำนวนประชากรลดลง จำนวน 12,434 คน คิดเป็นร้อยละ – 1.09
ดังนั้น การคาดการณ์ในอนาคตประชากรในจังหวัดชัยภูมิลดลง เฉลี่ยปีละ 0.25
3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร
จำนวน
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ตัวชี้วัด ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน
ที่สำรวจ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
ทั้งหมด
หมวดที่ 1 สุขภาพ มี 7 ตัวชี้วัด
1. เด็กแรกเกิดมีน้ำหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป
2,781 คน 2,761 คน
99.28 20 คน
0.72
2. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6
1,803 คน 1,756 คน
97.39 47 คน
2.61
เดือนแรกติดต่อกัน
3. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบ
86,344 86,334 คน
99.99 10 คน
0.01
ตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
คน
4. ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้ 260,985 259,850
99.57
1,135
0.43
มาตรฐาน
คร.
คร.
คร.
5.ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบำบัด บรรเทาอาการ
260,985 258,704
99.13 2,281คร. 0.87
เจ็บป่วยเบื้องต้น อย่างเหมาะสม
คร.
คร.
6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี 515,468 506,059
98.17 9,409
1.83
คน
คน
คน
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ตัวชี้วัด ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน
7. คนอายุ6ปีขึ้นไปออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ
3วันๆ ละ 30 นาที
หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม มี 7 ตัวชี้วัด
8.ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมี
สภาพคงทนถาวร
9.ครัวเรือนมีนํ้าสะอาดสำหรับดื่มและบริโภคเพียงพอ
ตลอดปีอย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน
10.ครัวเรือนมีนํ้าใช้เพียงพอตลอดปีอย่างน้อยคนละ
45 ลิตรแต่วัน
11.ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเปีนระเบียบเรียบร้อย
สะอาดและถูกสุขลักษณะ
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ
13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติ
อย่างถูกวิธี
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด
15.เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความ
พร้อมก่อนวัยเรียน
16.เด็กอายุ 6 -14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
17. เด็กจบขึ้น ม.3 ได้เรียนต่อขึ้น ม.4 หรือเทียบเท่า
18.คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่
ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทำ ได้รับการฝึกอบรม
ด้านอาชีพ
19.คนอายุ 15 - 59 ปี อ่านเขียนภาษาไทย และคิด
เลขอย่างง่ายได้

จำนวน
ที่สำรวจ
ทั้งหมด
792,925
คน

ผ่านเกณฑ์
จำนวน
ร้อยละ

ไม่ผ่านเกณฑ์
จำนวน ร้อยละ

786,492
คน

99.19

6,433
คน

0.81

260,985
คร.
260,985
คร.
260,985
คร.
260,985
คร.
260,985
คร.
260,985
คร.
260,985
คร.

260,394
คร.
260,876
คร.
260,778
คร.
253,676
คร.
258,833
คร.
258,337
คร.
260,650
คร.

99.77

591 คร.

0.23

99.96

109 คร.

0.04

99.92

207 คร.

0.08

97.20

2.80

99.87

7,309
คร.
2,152
คร.
2,648
คร.
335 คร.

17,677 17,657 คน
คน
80,056 77,318 คน
คน
3,531 คน 3,318 คน
1,369 คน 1,194 คน

99.89

20 คน

0.11

96.58

2,738
คน
213 คน
175 คน

3.42

522,214
คน

99.61

520,169
คน

99.18
98.99

93.97
87.22

2,045
คน

0.82
1.01
0.13

6.03
12.78

0.39
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หมวดที่ 4 การมีงานทำและรายได้ มี 4 ตัวชี้วัด
20.คนอายุ 15 - 59 ปี มีอาชีพและรายได้
21. คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้
22.รายได้เฉลี่ยฃองคนในครัวเรือนต่อปี
23.ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน
หมวดที่ 5 ค่านิยม มี 8 ตัวชี้วัด
24. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา
25.คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่
26. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา
อย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
27. ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
28. ผู้พิการ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
29. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้รับการดูแลจากครอบครัว
ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
30. ครัวเรือนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ ของ ชุมชน หรือท้องถิ่น
31. ครอบครัวมีความอบอุ่น

473,075
คน
188,742
คน
260,985
คร.
260,985
คร.

468,765
คน
182,729
คน
258,075
คร.
237,479
คร.

818,911 762,323
คน
คน
818,911 760,896
คน
คน
792,925 788,638
คน
คน
190,365 190,300
คน
คน
19,588 19,576 คน
คน
25,089 25,063 คน
คน
260,985 259,221
คร.
คร.
260,985 256,623
คร.
คร.

99.09

4,310
คน
6,013
คน
2,910
คร.
23,506
คร.

0.91

6.91

99.97

56,588
คน
58,015
คน
4,287
คน
65 คน

99.94

12 คน

0.06

99.90

26 คน

99.32

1,764
คร.
4,362
คร.

96.81
98.88
90.99

93.09
92.92
99.46

98.33

3.19
1.12
9.01

7.08
0.54
0.03

0.10
0.68
1.67
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

รายงานจำนวนประชากร
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับจังหวัด ปี 2564
จังหวัดชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จำนวน
พื้นที่
เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน)
ครัวเรือน
เมืองชัยภูมิ
37,185
54,275
59,445
บ้านเขว้า
12,961
16,844
18,225
คอนสวรรค์
13,423
20,186
21,471
เกษตรสมบูรณ์
25,564
43,641
45,750
หนองบัวแดง
21,611
36,028
36,980
จัตุรัส
20,006
26,387
28,882
บำเหน็จณรงค์
13,672
19,590
20,587
หนองบัวระเหว
8,973
13,255
13,156
เทพสถิต
16,428
24,140
24,097
ภูเขียว
28,044
45,745
48,649
บ้านแท่น
9,744
15,639
16,664
แก้งคร้อ
21,472
34,915
36,704
คอนสาร
14,948
23,124
23,491
ภักดีขุมพล
6,479
9,862
10,203
เนินสง่า
6,649
9,822
10,189
ซับใหญ่
3,826
5,470
5,495
รวม
260,985
398,923
419,988

รวม (คน)
113,720
35,069
41,657
89,391
73,008
55,269
40,177
26,411
48,237
94,394
32,303
71,619
46,615
20,065
20,011
10,965
818,911
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จำนวนประชากรจำแนกตามเขตการปกครอง
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับจังหวัด ปี 2564
จังหวัดชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่
พื้นที่
จำนวนครัวเรือน
เพศชาย (คน)
เพศหญิง (คน)
รวม (คน)
1 เมืองพัทยา
0
0
0
0
2 เทศบาลนคร
0
0
0
0
3 เทศบาลเมือง
5,559
5,975
7,094
13,069
4 เทศบาลตำบล
67,033
99,766
106,058
205,824
5 องค์การบริหารส่วนตำบล
188,393
293,182
306,836
600,018
รวม
260,985
398,923
419,988
818,911
จำนวนประชากร จำแนกตามช่วงอายุ ปี 2564 ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนในวันสำรวจ
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับจังหวัด ปี 2564
จังหวัดชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีครัวเรือนทั้งหมด 260,985 ครัวเรือน
จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง ทั้งหมด 818,911 คน
เพศชาย 398,923 คน
เพศหญิง 419,988 คน
จำแนกตามช่วงอายุในข้อมูล จปฐ.
ช่วงอายุ
เพศชาย คน ร้อยละ เพศหญิง คน ร้อยละ รวม คน
ร้อยละ
1 เดือน ถึง 5 เดือน
494
0.06
488
0.06
982
0.12
6 เดือน ถึง 1 ปี 0 เดือน
925
0.11
878
0.11
1,803
0.22
1 ปี 1 เดือน - 2 ปี
2,870
0.35
2,604
0.32
5,474
0.67
3ปี-5ปี
9,220
1.13
8,507
1.04
17,727
2.16
6ปี-12ปี
31,098
3.80
29,430
3.59
60,528
7.39
13ปี-14ปี
10,136
1.24
9,537
1.16
19,673
2.40
15 ปี- 19 ปี
19,676
2.40
18,515
2.26
38,191
4.66
19ปี-25ปี
34,074
4.16
33,220
4.06
67,294
8.22
26ปี-34ปี
46,279
5.65
45,472
5.55
91,751 11.20
35ปี-49ปี
87,947 10.74
92,300
11.27
180,247 22.01
50ปี-59ปี
68,798
8.40
76,023
9.28
144,821 17.68
60 ปี ขึ้นไป
87,406 10.67
103,014
12.58
190,420 23.25
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จำนวนประชากร จำแนกตามช่วงอายุ ปี 2564 ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนในวันสำรวจ
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับจังหวัด
จังหวัดชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีครัวเรือนทั้งหมด
260,985
ครัวเรือน
จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง ทั้งหมด
818,911
คน
เพศชาย
398,923
คน
เพศหญิง
419,988
คน
จำแนกตามช่วงอายุตามวัยแรงงาน
ช่วงอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
เด็ก(0ปี-14ปี)
54,743
6.68
51,444
6.28
106,187
วัยแรงงาน(15ปี-59ปี)
256,774
31.36 265,530
32.42
522,304
ผู้สูงอายุ (มากกว่า 60 ปีเต็ม)
87,406
10.67 103,014
12.58
190,420
รวม
398,923
48.71 419,988
51.29
818,911
จำนวนประขากร จำแนกตามระดับการศึกษา ปี 2564
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับจังหวัด
จังหวัดชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีครัวเรือนทั้งหมด
260,985
ครัวเรือน
จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง ทั้งหมด
818,911
คน
เพศชาย
398,923
คน
เพศหญิง
419,988
คน
จำแนกตามระดับการศึกษา
การศึกษา
เพศชาย คน ร้อยละ เพศหญิง คน ร้อยละ รวม คน
ไม่เคยศึกษา
6,573
0.80
7,692
0.94 14,265
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก
9,805
1.20
9,093
1.11 18,898
ตํ่ากว่าขั้นประถมๆ (ป.4, ป.7, ป.6)
26,834
3.28
30,093
3.67 56,927
ประถมๆ (ป.4, ป.7, ป.6)
184,489 22.53 198,598
24.25 383,087
ม.ต้น (มศ.1-3 หรือ ม.1-3)
74,557
9.10
65,095
7.95 139,652
ม.ปลาย (มศ.4-5 หรือ ม.4-6 หรือ ปวช.
62,457
7.63
65,018
7.94 127,475
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือ ปวส.
13,276
1.62
12,135
1.48 25,411
ป.ตรี หรือเทียบเท่า
19,630
2.40
30,671
3.75 50,301
สูงกว่าปริญญาตรี
1,302
0.16
1,593
0.19
2,895
รวม
398,923 48.71 419,988 51.29 818,911

ร้อยละ
12.97
63.78
23.25
100.00

ร้อยละ
1.74
2.31
6.95
46.78
17.05
15.57
3.10
6.14
0.35
100.00
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จำนวนประชากร จำแนกตามประเภทอาชีพ ปี 2564
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับจังหวัด
จังหวัดชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีครัวเรือนทั้งหมด
260,985
ครัวเรือน
จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง
818,911
คน
ทั้งหมด
เพศชาย
398,923
คน
เพศหญิง
419,988
คน
จำแนกตามประเภทอาชีพ

ประเภทอาชีพ
กำลังศึกษา
ไม่มีอาชีพ
เกษตร-ทำนา
เกษตร-ทำไร่
เกษตร-ทำสวน
เกษตร-ประมง
เกษตร-ปศุสัตว์
พนักงาน-รับราชการ
พนักงาน-รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท
รับจ้างทั่วไป
ค้าขาย
ธุรกิจส่วนตัว
อาชีพอื่นๆ
รวม

เพศชาย คน ร้อยละ
71,799
8.77
16,536
2.02
115,522 14.11
38,395
4.69
2,698
0.33
135
0.02
581
0.07
8,652
1.06
1,207
0.15
11,501
1.40
108,189 13.21
11,508
1.41
4,271
0.52
7,929
0.97
398,923 48.71

เพศหญิง คน ร้อยละ
72,350
8.83
24,319
2.97
126,020
15.39
36,892
4.51
2,738
0.33
84
0.01
376
0.05
11,326
1.38
1,414
0.17
12,409
1.52
98,369
12.01
19,474
2.38
4,399
0.54
9,818
1.20
419,988
51.29

รวม คน ร้อยละ
144,149 17.60
40,855
4.99
241,542 29.50
75,287
9.19
5,436
0.66
219
0.03
957
0.12
19,978
2.44
2,621
0.32
23,910
2.92
206,558 25.22
30,982
3.78
8,670
1.06
17,747
2.17
818,911 100.00
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มิครัวเรือนทั้งหมด
จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง
ทั้งหมด
เพศชาย
เพศหญิง
จำแนกตามศาสนา
ศาสนา
พุทธ
คริสต์
อิสลาม
ซิกส์
ฮินดู
อื่นๆ
รวม

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

พื้นที่
เมืองชัยภูมิ
บ้านเขว้า
คอนสวรรค์
เกษตรสมบูรณ์
หนองบัวแดง
จัตุรัส
บำเหน็จณรงค์
หนองบัวระเหว
เทพสถิต
ภูเขียว

จำนวนประชากร จำแนกตามศาสนา ปี 2564
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับจังหวัด
จังหวัดชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
260,985
ครัวเรือน
818,911

คน

398,923
419,988

คน
คน

เพศชาย คน ร้อยละ เพศหญิง คน ร้อยละ
398,187 48.62
419,159 51.18
599 0.07
701
0.09
98 0.01
92
0.01
6 0.00
9
0.00
4 0.00
3
0.00
29 0.00
24
0.00
398,923 48.71
419,988 51.29

รายงานสัดส่วนจำนวนประชากรต่อครัวเรือน
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับจังหวัด ปี 2564
จังหวัดชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จำนวนครัวเรือน เพศชาย
เพศหญิง
คน
สัดส่วน
สัดส่วน
37,185
54,275 1.46
59,445
12,961
16,844 1.30
18,225
13,423
20,186 1.50
21,471
25,564
43,641 1.71
45,750
21,611
36,028 1.67
36,980
20,006
26,387 1.32
28,882
13,672
19,590 1.43
20,587
8,973
13,255 1.48
13,156
16,428
24,140 1.47
24,097
28,044
45,745 1.63
48,649

รวม คน ร้อยละ
817,346 99.81
1,300 0.16
190 0.02
15 0.00
7 0.00
53 0.01
818,911 100.00

คน

รวมคน

1.60
1.41
1.60
1.79
1.71
1.44
1.51
1.47
1.47
1.73

113,720
35,069
41,657
89,391
73,008
55,269
40,177
26,411
48,237
94,394

สัดส่วน
3.06
2.71
3.10
3.50
3.38
2.76
2.94
2.94
2.94
3.37
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ที่
11
12
13
14
15
16

พื้นที่
บ้านแท่น
แก้งคร้อ
คอนสาร
ภักดีขุมพล
เนินสง่า
ซับใหญ่
รวม

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

จำนวนครัวเรือน เพศชาย
สัดส่วน
9,744
15,639
21,472
34,915
14,948
23,124
6,479
9,862
6,649
9,822
3,826
5,470
260,985 398,923

คน เพศหญิง
สัดส่วน
1.60
16,664
1.63
36,704
1.55
23,491
1.52
10,203
1.48
10,189
1.43
5,495
1.53
419,988

คน
1.71
1.71
1.57
1.57
1.53
1.44
1.61

รวม คน
32,303
71,619
46,615
20,065
20,011
10,965
818,911

ระดับความสุขเฉลี่ย
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับจังหวัด ปี 2564
จังหวัดชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่
ระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือน
เมืองชัยภูมิ
8.54
บ้านเขว้า
8.41
คอนสวรรค์
8.37
เกษตรสมบูรณ์
8.66
หนองบัวแดง
8.82
จัตุรัส
8.50
บำเหน็จณรงค์
8.10
หนองบัวระเหว
8.47
เทพสถิต
8.26
ภูเขียว
8.19
บ้านแท่น
8.49
แก้งคร้อ
9.11
คอนสาร
8.50
ภักดีขุมพล
8.14
เนินสง่า
8.62
ซับใหญ่
8.14
ระดับความสุขเฉลี่ย
8.50

สัดส่วน
3.32
3.34
3.12
3.10
3.01
2.87
3.14
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รายงานรายได้เฉลี่ยครัวเรือน
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับจังหวัด ปี 2564
จังหวัดชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

พื้นที่

เมืองชัยภูมิ
บ้านเขว้า
คอนสวรรค์
เกษตรสมบูรณ์
หนองบัวแดง
จัตุรัส
บำเหน็จณรงค์
หนองบัวระเหว
เทพสถิต
ภูเขียว
บ้านแท่น
แก้งคร้อ
คอนสาร
ภักดีขุมพล
เนินสง่า
ซับใหญ่
เฉลี่ยรวมทุก
พื้นที่

จำนวน
ครัวเรือน

37,185
12,961
13,423
25,564
21,611
20,006
13,672
8,973
16,428
28,044
9,744
21,472
14,948
6,479
6,649
3,826

จำนวนคน

113,720
35,069
41,657
89,391
73,008
55,269
40,177
26,411
48,237
94,394
32,303
71,619
46,615
20,065
20,011
10,965

260,985 818,911

แหล่งรายได้ของครัวเรือน
(บาท/ปี)
อาชีพหลัก
อาชีพรอง รายได้อื่น

143,219.89
109,827.08
111,470.96
130,764.24
127,237.59
136,649.02
130,946.93
152,302.58
149,940.97
147,864.01
97,490.35
144,068.67
141,437.87
122,593.45
127,549.91
129,805.51

32,345.87
33,635.29
39,856.64
47,691.19
47,784.25
31,473.03
28,223.11
31,671.60
27,277.87
41,177.90
53,003.66
34,755.76
32,379.77
32,509.33
29,592.73
27,871.35

23,763.04
21,854.04
27,819.58
30,584.52
42,750.46
23,414.88
22,282.22
18,767.53
16,342.04
30,173.60
38,904.73
22,369.29
20,634.60
21,764.51
23,230.26
17,342.92

ทำ-หาเอง

16,413.55
19,218.18
24,838.77
23,900.50
19,028.90
14,842.96
17,781.22
14,530.42
13,376.38
16,697.84
38,417.61
15,484.14
14,893.65
17,117.22
14,414.51
20,261.64

รายได้
รายได้
ครัวเรือน
บุคคล
เฉลีย่ (บาท/ปี) เฉลีย่ (บาท/
ปี)

215,742.36
184,534.60
203,985.95
232,940.46
236,801.21
206,379.89
199,233.49
217,272.14
206,937.27
235,913.35
227,816.35
216,677.86
209,345.90
193,984.51
194,787.41
195,281.41

134,625.40 36,741.45 26,177.19 18,342.93 215,886.97

70,545.02
68,201.34
65,729.73
66,616.21
70,095.21
74,704.37
67,798.00
73,817.08
70,476.30
70,088.71
68,719.39
64,961.91
67,130.81
62,637.71
64,721.48
68,139.23
68,802.67
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รายงานรายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือน
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับจังหวัด ปี 2564
จังหวัดชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่

พื้นที่

จำนวน
ครัวเรือน

จำนวน
คน

แหล่งรายจ่ายของครัวเรือน (บาท/ปี)
ต้นทุนการ
ผลิต

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

เมืองชัยภูมิ
บ้านเขว้า
คอนสวรรค์
เกษตรสมบูรณ์
หนองบัวแดง
จัตุรัส
บำเหน็จณรงค์
หนองบัวระเหว
เทพสถิต
ภูเขียว
บ้านแท่น
แก้งคร้อ
คอนสาร
ภักดีขุมพล
เนินสง่า
ซับใหญ่
เฉลี่ยรวมทุก
พื้นที่

อุปโภค
บริโภค ที่
จำเป็น

อุปโภค
บริโภค ที่
ไม่จำเป็น

ชำระ
หนี้สิน

รายจ่าย
รายจ่าย
ครัวเรือน
บุคคล
เฉลี่ย (บาท/ เฉลี่ย (บาท/
ปี)
ปี)

37,185 113,720 39,127.70 48,064.53 17,023.57 19,349.37 123,565.17 40,404.25
12,961 35,069 31,426.27 38,666.32 13,919.28 22,033.94 106,045.82 39,193.01
13,423 41,657 25,760.92 39,163.27 16,469.82 29,185.19 110,579.19 35,631.57
25,564 89,391 32,309.62 56,405.04 18,280.93 25,870.11 132,865.70 37,996.88
21,611 73,008 44,726.26 44,100.36 24,029.26 34,024.35 146,880.23 43,477.82
20,006 55,269 32,295.16 51,410.04 16,837.15 24,747.90 125,290.24 45,351.94
13,672 40,177 35,512.92 51,788.76 19,582.47 29,833.64 136,717.79 46,524.27
8,973 26,411 41,398.88 53,280.99 14,885.50 32,613.77 142,179.15 48,304.63
16,428 48,237 30,739.58 37,062.58 15,504.61 33,398.65 116,705.42 39,746.18
28,044 94,394 35,594.57 55,097.46 18,293.80 28,966.38 137,952.22 40,984.93
9,744 32,303 30,636.57 31,348.20 17,581.75 13,036.77 92,603.29 27,933.21
21,472 71,619 22,823.43 38,100.40 16,181.89 26,493.64 103,599.36 31,059.99
14,948 46,615 36,311.21 48,759.64 14,583.00 21,584.13 121,237.99 38,877.30
6,479 20,065 35,695.01 42,074.81 15,423.45 27,453.99 120,647.26 38,957.07
6,649 20,011 43,879.62 33,840.37 14,320.96 20,071.40 112,112.35 37,251.26
3,826

10,965

35,406.00

31,785.70

19,627.01

32,447.69

119,266.40

41,615.44

260,985

818,911

34,472.37

46,168.99

17,372.72

26,071.01

124,085.09

39,545.62
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จำนวนประชากร แยกรายกลุ่มอายุ (จปฐ.) ระดับจังหวัด ปี 2564
จังหวัดชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีครัวเรือนทั้งหมด 260,985 ครัวเรือน
ช่วงอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม
คน
ร้อยละ
คน ร้อยละ
คน
3 ปีเต็ม - 5 ปี
9,220
1.46
8,507
1.34
17,727
6 ปีเต็ม - 15 ปี
45,864
7.24
43,304
6.84
89,168
16 ปีเต็ม - 60 ปี
258,350 40.79
268,079
42.33
526,429
รวม 313,434 49.49
319,890 50.51
633,324

ประเภทอาชีพ
กำลังศึกษา
ไม่มีอาชีพ
เกษตร-ทำนา
เกษตร-ทำไร่
เกษตร-ทำสวน
เกษตร-ประมง
เกษตร-ปศุสัตว์
พนักงาน-รับราชการ
พนักงาน-รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท
รับจ้างทั่วไป
ค้าขาย
ธุรกิจส่วนตัว
อาชีพอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

จำนวนครัวเรือน จำแนกตามอาชีพ
ระดับจังหวัด ปี 2564
จังหวัดชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จำนวนครัวเรือน
507
17,454
117,329
36,044
2,579
97
485
7,336
638
2,884
52,083
13,035
3,889
6,625
260,985

ร้อยละ
2.80
14.08
83.12
100.00
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รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี
ระดับจังหวัด ปี 2564
จังหวัดชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

พื้นที่
เมืองชัยภูมิ
บ้านเขว้า
คอนสวรรค์
เกษตรสมบูรณ์
หนองบัวแดง
จัตุรัส
บำเหน็จณรงค์
หนองบัวระเหว
เทพสถิต
ภูเขียว
บ้านแท่น
แก้งคร้อ
คอนสาร
ภักดีขุมพล
เนินสง่า
ซับใหญ่
เฉลี่ยทั้งสิ้น

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี
70,545.02
68,201.34
65,729.73
66,616.21
70,095.21
74,704.37
67,798.00
73,817.08
70,476.30
70,088.71
68,719.39
64,961.91
67,130.81
62,637.71
64,721.48
68,139.23
68,802.67
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รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน
ระดับจังหวัด ปี 2564
จังหวัดชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

พื้นที่
เมืองชัยภูมิ
บ้านเขว้า
คอนสวรรค์
เกษตรสมบูรณ์
หนองบัวแดง
จัตุรัส
บำเหน็จณรงค์
หนองบัวระเหว
เทพสถิต
ภูเขียว
บ้านแท่น
แก้งคร้อ
คอนสาร
ภักดีขุมพล
เนินสง่า
ซับใหญ่
เฉลี่ยทั้งสิ้น

รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน
17,978.53
15,377.88
16,998.83
19,411.70
19,733.43
17,198.32
16,602.79
18,106.01
17,244.77
19,659.45
18,984.70
18,056.49
17,445.49
16,165.38
16,232.28
16,273.45
17,990.58
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รายได้เฉลี่ย ปี 2564 จำแนกตามเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขตการปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวนคน
จำนวน
รายได้เฉลี่ย รายได้เฉลี่ย
รายได้ทั้งหมดของ
ครัวเรือน
บุคคล (บาท/ ครัวเรือน (บาท/
ครัวเรือน (บาท)
คน/ปี)
ครัวเรือน/ปี)
องค์การบริหารส่วนตำบล
40,651,238,480.03 600,018
188,393 67,750.03
215,778.92
เทศบาลตำบล
14,611,512,542.12 205,824
67,033 70,990.32
217,974.92
เทศบาลเมือง
1,080,509,764.00
13,069
5,559 82,677.31
194,371.25
เทศบาลนคร
0.00
0
0
0.00
0.00
เมืองพัทยา
0.00
0
0
0.00
0.00
องค์การบริหารส่วนตำบล และ
55,262,751,022.15 805,842
255,426
68,577.65
216,355.23
เทศบาลตำบล
ที่มา : เว็ปไซต์กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (www.ebmn.cdd.go.th)

4.สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
แสดงจำนวนสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 จังหวัดชัยภูมิ

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ
เขต 1
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ
เขต 2
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ
เขต 3
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
- โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สถานศึกษารัฐบาล
- สถานศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
รวม

สถานศึกษา
นักเรียน/
ห้องเรียน
(แห่ง)
นักศึกษา (คน)

ครู/บุคลากร
(คน)

723
225

121,417
32,402

7,564
2,218

7,744
2,052

262

31,836

2,460

2,088

190

25,498

1,868

1,674

37
1
16

31,408
273
32,752

988
30
1,197

1,864
66
979

17
5
12
35
791

14,870
8,583
6,287
11,668
180,707

8,761

580
355
225
542
9,845
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สถานศึกษา
นักเรียน/
ห้องเรียน
(แห่ง)
นักศึกษา (คน)

นอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
- เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รวม
รวมทั้งสิ้น

2
6
426
19
26
381
1
435
1,226

4,752
730
30,962
4,821
10,692
15,449
443
36,912
217,619

ครู/บุคลากร
(คน)

146
36
24
206
8,967

366
56
862
174
688
96
1,380
11,225

1. ผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1.1 ผลการทดสอบในภาพรวม
ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
6 ปีการศึกษา 2561 – 2562 นักเรียนเข้าสอบจำนวน 10,043 คน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ปีการศึกษา
2561 ถึง ปีการศึกษา 2562 พบว่า ในปีการศึกษา 2562 ผลการสอบต่ำลงจากปีการศึกษา 2561 ทุกรายวิชา
ผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561-2562
33.28

วิทยาศาสตร์
30.36

คณิตศาสตร์

29.88

ภาษาอังกฤษ

37.85

34.28
34.36
46.49

ภาษาไทย
0

10

20

30

40

52.91

50

60

2562

ภาษาไทย
46.49

ภาษาอังกฤษ
29.88

คณิตศาสตร์
30.36

วิทยาศาสตร์
33.28

2561

52.91

34.36

34.28

37.85

2562

2561

ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 - 2562
ที่มา : รายงานค่าสถิตริ ะดับจังหวัด สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับจังหวัด
คะแนนระดับ
ปีการศึกษา
สพฐ.
อปท.
สช
ระดับจังหวัด
ระดับประเทศ

คะแนนเฉลี่ย
ภาษาไทย
2561
52.66
46.08
56.81
52.91
55.90

คะแนนเฉลี่ย
คณิตศาสตร์

2562
46.46
40.63
48.43
46.49
49.07

2561
33.87
29.06
39.08
34.28
37.50

คะแนนเฉลี่ย
วิทยาศาสตร์

2562
30.25
25.33
32.67
30.36
32.90

2561
37.54
34.26
41.37
37.85
39.93

2562
30.25
25.33
32.67
30.36
32.90

คะแนนเฉลี่ย
ภาษาอังกฤษ

ผลต่าง
คะแนน
2561 2562 2561 2562 2561-2562
33.41 29.17 39.37 34.03
-5.34
31.66 27.95 35.26 29.81
-5.45
43.08 36.20 45.09 37.49
-7.60
34.36 29.88 39.85 34.27
-5.58
39.24 34.42 43.14 37.32
-5.82
ที่มา : ระบบการสอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
เฉลี่ยรวม

2. ผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2.1 ผลการทดสอบในภาพรวม
ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 ปี ก ารศึ ก ษา 2561-2562 เมื ่ อ เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี ่ ย ปี ก ารศึ ก ษา 2561 ถึ ง ปี ก ารศึ ก ษา 2562
พบว่า ในปีการศึกษา 2562 มีวิชาที่คะแนนสูงขึ้นคือ วิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561-2562
60

50.83

52.33

50
40
27.1

30

34.38

30.03

27.1

24.13

29.32

20
10

2.93

1.5

0
-10

-2.97

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

2561

50.83

27.1

27.1

34.38

2562

52.33

30.03

24.13

29.32

ผลต่าง

1.5

2.93

-2.97

-5.06

2561

2562

วิทยาศาสตร์

-5.06

ผลต่าง

ที่มา : ระบบการสอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
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แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ย
ภาษาไทย

คะแนนระดับ
ปีการศึกษา
สพฐ.
อปท.
สช
พศ.
ระดับจังหวัด
ระดับประเทศ

2561
51.64
47.93
55.70
41.38
50.83
54.42

คะแนนเฉลี่ย
คณิตศาสตร์

2562
53.39
48.57
55.16
42.36
52.33
55.14

2561
27.50
25.28
32.53
26.36
27.10
30.04

2562
24.66
21.49
33.69
22.83
24.13
26.73

คะแนนเฉลี่ย
วิทยาศาสตร์
2561
34.83
32.90
36.42
26.89
34.38
36.10

2562
29.62
28.15
31.18
27.30
29.32
30.07

คะแนนเฉลี่ย
ภาษาอังกฤษ
2561
27.36
25.80
33.49
26.29
27.10
29.45

2562
30.55
31.71
39.59
26.79
30.03
33.25

เฉลี่ยรวม
2561
35.33
32.98
39.54
30.23
34.85
37.50

2562
34.56
32.48
39.91
29.82
33.95
36.30

ผลต่างคะแนน
2561-2562
-0.77
-0.50
+0.37
-0.41
-0.90
-1.20

3. ผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3.1 ผลการทดสอบในภาพรวม
ผลการทดสอบทางการศึก ษาขั้น พื ้นฐาน (O-NET) ในพื้นที่จังหวัดชัยภู มิ ระดับชั้นมัธ ยมศึ ก ษา
ปี ท ี ่ 6 ปี ก ารศึ ก ษา 2561-2562 จำนวน 5,500 คน เมื ่ อ เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี ่ ย ตั ้ ง แต่ ป ีก ารศึ ก ษา 2561
ถึงปีการศึกษา 2562 พบว่า ในปีการศึกษา 2561 ทุกวิชามีคะแนนสูงขึ้น
ผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561-2562

50

42.44

40

33.1

37.93

30

25.97

20

33.33

10

20.75

0
-10

26.75

0.23

-4.51
ภาษาไทย

28.59

25.28

24.56

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์
-4.53

-1.41

วิทยาศาสตร์

-1.84

2562

ภาษาไทย
37.93

สังคมศึกษา
33.33

ภาษาอังกฤษ
24.56

คณิตศาสตร์
20.75

วิทยาศาสตร์
26.75

2561

42.44

33.1

25.97

25.28

28.59

ผลต่าง

-4.51

0.23

-1.41

-4.53

-1.84

2562

2561

ผลต่าง
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แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับสังกัด
คะแนนระดับ
ปีการศึกษา
สพฐ.
สช.
อปท.
พศ.
ระดับจังหวัด
ระดับประเทศ

คะแนนเฉลี่ย
ภาษาไทย
2561
43.71
65.18
38.10
33.61
42.44
47.31

2562
39.00
59.00
34.52
29.42
37.93
42.21

คะแนนเฉลี่ย
คณิตศาสตร์
2561
26.53
71.05
20.62
17.08
25.28
30.72

คะแนนเฉลี่ย
วิทยาศาสตร์

2562
21.70
51.94
17.45
15.42
20.75
25.41

2561
29.42
50.59
25.60
23.74
28.59
30.51

2562
27.34
43.19
24.78
22.91
26.75
29.20

คะแนนเฉลี่ย
สังคมศึกษา
2561
33.54
40.63
31.63
29.91
33.10
35.16

คะแนนเฉลี่ย
ภาษาอังกฤษ

เฉลี่ยรวม

ผลต่าง
คะแนน
2561-2562

2562 2561 2562 2561 2562
33.90 26.74 25.22 31.98 29.43
-2.55
42.83 60.26 52.29 57.54 49.85
-7.69
31.52 22.99 22.18 27.78 26.09
-1.69
29.12 21.41 21.33 25.76 23.64
-2.12
33.33 25.97 24.56 31.07 28.66
-2.41
35.70 31.41 29.20 35.02 32.34
-2.68
ที่มา : ระบบการสอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
1.1 ผลการทดสอบในภาพรวม
ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด ้ า นอาชี ว ศึ ก ษา (V-Net) ในปี ก ารศึ ก ษา 2562
วิ ช าความรู ้ ด ้ า นสมรรถนะหลั ก และสมรรถนะทั ่ ว ไป ระดั บ ปวช. จากสถานศึ ก ษาจำนวน 17 แห่ ง
ทั้งรัฐบาลและเอกชน พบว่า ในปีการศึกษา 2562 มีผลการทดสอบทางการศึกษาเพิ่มขึ้น
41.5
41

40.86

40.5
40
39.5
39

38.79

38.5
38
0

0.2

0.4

0.6
2561

0.8

1

1.2

2562
ที่มา : ระบบการสอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2561-2562
ตารางที่ 53 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับ ปวช.ปีการศึกษา 25612562 ระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)
ระดับ
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ผลต่าง
ระดับ ปวช.
38.79
40.86
+2.09
ตารางที่ 54 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับ ปวช.ปีการศึกษา2561 2562 ระดับประเทศ
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)
ระดับ
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ผลต่าง
ระดับ ปวช.
41.63
43.63
+2.00
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ในปีการศึกษา 2562 วิชา ความรู้ด้าน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ระดับ ปวส. มีจำนวนผู้เข้าสอบ 1,314 คน จากสถานศึกษา 13 แห่ง พบว่าในปี
การศึกษา 2562 มีผลการทดสอบทางการศึกษาเพิ่มขึ้น
39
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1
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ที่มา : ระบบการสอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับ ปวส.2 ปีการศึกษา 2561 - 2562
แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับ ปวส.2
ปีการศึกษา 2561 - 2562 ระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)
ระดับ
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ผลต่าง
ระดับ ปวส.
37.83
38.79
+0.96
ตารางที่ 56 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับ ปวส.2 ปีการศึกษา 2561
- 2562 ระดับประเทศ
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)
ระดับ
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ผลต่าง
ระดับ ปวส.
40.04
40.75
+0.71
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)
1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ
1.1 ผลการทดสอบในภาพรวม
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net) ในปีการศึกษา 2562 ใน
ภาพรวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มีผลการทดสอบทางการศึกษาเพิ่มขึ้น
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561-2562
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ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net)
ปีการศึกษา 2561 - 2562
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ
(N-Net)

ระดับ

ปีการศึกษา 2561
42.81
35.33
30.38

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ปีการศึกษา 2562
39.74
35.91
32.52

ผลต่าง
-3.065
+0.589
+2.143

ผลประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
จำนวนผู้เข้าสอบทุกสังกัดในจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 33,083 คน จากสถานศึกษา 700 แห่ง
ตารางผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
จำแนกตามสังกัดเทีย บกับ ระดับ จังหวัดจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด 33,083 คน จาก จำนวนโรงเรียน
เข้าสอบ 700 แห่ง
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ด้าน
ระดับจังหวัด
สพฐ.
สช.
อปท.
สกอ.
การอ่านออกเสียง
67.01
66.67
71.85
61.18
93.08
การอ่านรู้เรื่อง
74.54
74.57
74.98
72.45
91.00
รวม 2 ด้าน
70.78
70.62
73.42
66.82
92.04
ที่มา : ระบบจัดการสอบ RT สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตารางที่ 62 แสดงจำนวนและร้อยละนักเรียน จำแนกตามระดับคุณภาพ (ยกเว้นเด็กพิเศษ และ Walk-in)
ด้าน
การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน

ดีมาก
จำนวน
5,475
6,530
5,880

ร้อยละ
48.90
58.32
52.52

จำนวนและร้อยละนักเรียน จำแนกตามคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
จำนวน
ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน
ร้อยละ
2,986
26.67
1,621 14.47
1,113
9.94
3,222
28.78
1,186 10.59
257
2.29
3,320
29.65
1,441 12.87
553
4.94
ที่มา : ระบบจัดการสอบ RT สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คะแนนผลการประเมินการอ่าน แยกตามสังกัด ปีการศึกษา 2562
93.08

100
80

66.67

71.85

91
74.57 74.98 72.45

67.01

61.18

74.54

60
40
20
0
การอ่านออกเสียง
สพฐ.

การอ่านรู้เรื่อง

สช.

อปท.

สกอ.

ระดับจังหวัด

ผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบในภาพรวม
ผลการทดสอบทางการศึก ษาขั้น พื ้นฐาน (O-NET) ในพื้นที่จังหวัดชัยภู มิ ระดับชั้นมัธ ยมศึ ก ษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 - 2562 จำนวน 5,500 คน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ปีการศึกษา 2561
ถึงปีการศึกษา 2562 พบว่า ในปีการศึกษา 2561 ทุกวิชามีคะแนนสูงขึ้น

ผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561-2562

50

42.44

40

33.1

37.93

30

25.97

20

33.33

24.56

10

26.75

20.75

0
-10

28.59

25.28

-4.51
ภาษาไทย

0.23
สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ
-1.41

คณิตศาสตร์
-4.53

วิทยาศาสตร์

-1.84

2562

ภาษาไทย
37.93

สังคมศึกษา
33.33

ภาษาอังกฤษ
24.56

คณิตศาสตร์
20.75

วิทยาศาสตร์
26.75

2561

42.44

33.1

25.97

25.28

28.59

ผลต่าง

-4.51

0.23

-1.41

-4.53

-1.84

2562

2561

ผลต่าง

แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับสังกัด
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คะแนนระดับ
ปีการศึกษา
สพฐ.
สช.
อปท.
พศ.
ระดับจังหวัด
ระดับประเทศ

คะแนนเฉลี่ย
ภาษาไทย
2561
43.71
65.18
38.10
33.61
42.44
47.31

2562
39.00
59.00
34.52
29.42
37.93
42.21

คะแนนเฉลี่ย
คณิตศาสตร์
2561
26.53
71.05
20.62
17.08
25.28
30.72

คะแนนเฉลี่ย
วิทยาศาสตร์

2562
21.70
51.94
17.45
15.42
20.75
25.41

2561
29.42
50.59
25.60
23.74
28.59
30.51

2562
27.34
43.19
24.78
22.91
26.75
29.20

คะแนนเฉลี่ย
สังคมศึกษา
2561
33.54
40.63
31.63
29.91
33.10
35.16

คะแนนเฉลี่ย
ภาษาอังกฤษ

เฉลี่ยรวม

ผลต่าง
คะแนน
2561-2562

2562 2561 2562 2561 2562
33.90 26.74 25.22 31.98 29.43
-2.55
42.83 60.26 52.29 57.54 49.85
-7.69
31.52 22.99 22.18 27.78 26.09
-1.69
29.12 21.41 21.33 25.76 23.64
-2.12
33.33 25.97 24.56 31.07 28.66
-2.41
35.70 31.41 29.20 35.02 32.34
-2.68
ที่มา : ระบบการสอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
ผลการทดสอบในภาพรวม
ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด ้ า นอาชี ว ศึ ก ษา (V-Net) ในปี ก ารศึ ก ษา 2562 วิ ช าความรู้
ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ระดับ ปวช. จากสถานศึกษาจำนวน 17 แห่ง ทั้งรัฐบาลและเอกชน พบว่า
ในปีการศึกษา 2562 มีผลการทดสอบทางการศึกษาเพิ่มขึ้น
41.5
41

40.86

40.5
40
39.5
39

38.79

38.5
38
0

0.2

0.4

0.6
2561

0.8

1

1.2

2562
ที่มา : ระบบการสอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

1-36

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2561 - 2562
ตารางที่ 53 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับ ปวช.ปีการศึกษา 2561 2562 ระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)
ระดับ
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ผลต่าง
ระดับ ปวช.
38.79
40.86
+2.09
ตารางที่ 54 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับ ปวช.ปีการศึกษา2561 2562 ระดับประเทศ
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)
ระดับ
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ผลต่าง
ระดับ ปวช.
41.63
43.63
+2.00
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ในปีการศึกษา 2562 วิชา ความรู้ด้าน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ระดับ ปวส. มีจำนวนผู้เข้าสอบ 1,314 คน จากสถานศึกษา 13 แห่ง พบว่าในปี
การศึกษา 2562 มีผลการทดสอบทางการศึกษาเพิ่มขึ้น
39
38.8

38.79

38.6
38.4
38.2
38
37.83

37.8
37.6
0

0.2

0.4

0.6
2561

0.8

1

1.2

2562

ที่มา : ระบบการสอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับ ปวส.2 ปีการศึกษา 2561 - 2562
แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับ ปวส.2
ปีการศึกษา 2561 - 2562 ระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)
ระดับ
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ผลต่าง
ระดับ ปวส.
37.83
38.79
+0.96
ตารางที่ 56 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับ ปวส.2 ปีการศึกษา 2561
- 2562 ระดับประเทศ
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)
ระดับ
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ผลต่าง
ระดับ ปวส.
40.04
40.75
+0.71
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)
1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ
ผลการทดสอบในภาพรวม
ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด ้ า นการศึ ก ษานอกระบบ (N-Net) ในปี ก ารศึ ก ษา 2562
ในภาพรวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มีผลการทดสอบทางการศึกษาเพิ่มขึ้น
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 - 2562

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

42.81

39.74
35.33

35.91
30.38

32.52

2561

ประถมศึกษา
42.81

มัธยมศึกษาตอนต้น
35.33

มัธยมศึกษาตอนปลาย
30.38

2562

39.74

35.91

32.52

2561

2562
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ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net)
ปีการศึกษา 2561 - 2562
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ
(N-Net)

ระดับ

ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ผลต่าง
ประถมศึกษา
42.81
39.74
-3.065
มัธยมศึกษาตอนต้น
35.33
35.91
+0.589
มัธยมศึกษาตอนปลาย
30.38
32.52
+2.143
ผลประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
จำนวนผู้เข้าสอบทุกสังกัดในจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 33,083 คน จากสถานศึกษา 700 แห่ง
ตารางผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
จำแนกตามสังกัดเทียบกับระดับจังหวัด
จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด 33,083 คน จากจำนวนโรงเรียนเข้าสอบ 700 แห่ง
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ด้าน
ระดับจังหวัด
สพฐ.
สช.
อปท.
สกอ.
การอ่านออกเสียง
67.01
66.67
71.85
61.18
93.08
การอ่านรู้เรื่อง
74.54
74.57
74.98
72.45
91.00
รวม 2 ด้าน
70.78
70.62
73.42
66.82
92.04
ที่มา : ระบบจัดการสอบ RT สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตารางที่ 62 แสดงจำนวนและร้อยละนักเรียน จำแนกตามระดับคุณภาพ (ยกเว้นเด็กพิเศษ และ Walk-in)
ด้าน
การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน

ดีมาก
จำนวน
5,475
6,530
5,880

ร้อยละ
48.90
58.32
52.52

จำนวนและร้อยละนักเรียน จำแนกตามคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
จำนวน
ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน
ร้อยละ
2,986
26.67
1,621 14.47
1,113
9.94
3,222
28.78
1,186 10.59
257
2.29
3,320
29.65
1,441 12.87
553
4.94
ที่มา ระบบจัดการสอบ RT สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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4.2 การสาธารณสุข
จั ง หวั ด ชั ย ภู ม ิ ม ี โ รงพยาบาลรั ฐ จำนวน 16 แห่ ง และโรงพยาบาลชุ ม ชน 167 แห่ ง นอกจากนั้ น
ยังมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หมู่บ้าน สถานพยาบาลของเอกชน และร้านขายยา การให้บริการสาธารณสุข
ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยภายในจังหวัดโดยเฉพาะท้องถิ่นชนบททั่วไป
ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข
แสดงข้อมูลจำนวนสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดชัยภูมิ จำแนกรายอำเภอ

ลำดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

อำเภอ

ชัยภูมิ
บ้านเขว้า
คอนสวรรค์
เกษตรสมบูรณ์
หนองบัวแดง
จัตุรัส
บำเหน็จณรงค์
หนองบัวระเหว
เทพสถิต
ภูเขียว
บ้านแท่น
แก้งคร้อ
คอนสาร
ภักดีชุมพล
เนินสง่า
ซับใหญ่
รวมทั้งสิ้น

ตามกรอบ :

รพ. 10 เตียง
รพ. 50 เตียง
รพ. 73 เตียง
รพ. 300 เตียง

รพศ/รพท./รพช.
จำนวน
จำนวน
เตียง
เตียง
ระดับ
(ตาม
ที่เปิด
กรอบ)
บริการ

S
F2
F2
F2
M2
F1
F1
F2
F2
M1
F2
M2
F2
F2
F2
F3
1
1
1
1

600
50
30
60
60
120
73
30
30
300
30
90
50
30
30
10
1,593
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

738
50
45
77
120
120
73
30
45
290
36
120
62
34
34
30
1,904
รพ. 30 เตียง
รพ. 60 เตียง
รพ. 120 เตียง
รพ. 600 เตียง

รพ.สต.
P1

P2

P3

ขนาด
ใหญ่

ขนาด
กลาง

ขนาด
เล็ก

6
0
0
4
2
2
1
1
1
4
1
4
1
0
0
0
27

14
7
9
12
11
8
3
5
7
11
4
8
7
4
4
2
116

1
3
0
0
0
1
7
0
2
0
1
3
1
2
2
1
24

6
4
1
1

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

ศสม./
ศสช.

รวม

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18

24
11
10
17
14
12
12
7
11
16
7
16
10
7
7
4
185
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จำนวนสถานพยาบาล ตามพรบ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2564 จังหวัดชัยภูมิ
ลำดับ

อำเภอ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชัยภูมิ
บ้านเขว้า
คอนสวรรค์
เกษตรสมบูรณ์
หนองบัวแดง
จัตุรัส
บำเหน็จณรงค์
หนองบัวระเหว
เทพสถิต
ภูเขียว
บ้านแท่น
แก้งคร้อ
คอนสาร
ภักดีชุมพล
เนินสง่า
ซับใหญ่
รวม

คลินิก คลินิก คลินิก คลินิก คลินิก คลินิก
คลินิก
คลินิก สห
รพ. รวม
กาย การ
การ
การ เฉพาะ ทันต
เทคนิค
เวช คลินิก เอกชน
ภาพ แพทย์ พยาบาล แพทย์ ทาง กรรม การแพทย์ กรรม
บำบัด แผน
แผน
จีน
ไทย
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1

3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
4

27
17
6
12
18
14
10
11
16
20
9
14
4
9
9
2
198

3
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5

30
0
0
2
5
4
1
0
0
7
1
6
0
0
0
0
56

16
2
2
1
1
2
3
0
1
2
0
3
0
0
0
0
33

2
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
6

33
5
2
2
3
5
2
3
0
5
0
4
1
0
0
0
65

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

118
24
10
17
29
27
16
14
17
36
10
29
5
10
9
2
373
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จำนวนสถานประกอบการร้านยา จังหวัดชัยภูมิปี 2564
ลำดับ

อำเภอ

ขย.1

ขย.2

ขย.3

ขย.บ.
(ขสม.)

ผย.บ
(ผสม.)

รวม

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชัยภูมิ
บ้านเขว้า
คอนสวรรค์
เกษตรสมบูรณ์
หนองบัวแดง
จัตุรสั
บำเหน็จณรงค์
หนองบัวระเหว
เทพสถิต

45
4
2
2
3
9
2
4
6

1
1
1
1
3
2
5
0
5

2
1
0
1
1
1
1
0
0

2
0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
1
0
0
0
0
0
0

50
6
4
4
7
12
8
5
11

10

ภูเขียว

7

5

2

1

1

16

11

บ้านแท่น

2

1

0

2

0

5

12

แก้งคร้อ

6

7

0

0

0

13

13
14
15
16

คอนสาร
ภักดีชุมพล
เนินสง่า
ซับใหญ่

4
0
2
0

2
2
1
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

6
2
3
0

98

37

9

6

2

152

รวม

ร้อยละ

ที่มา : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ข้อมูล ณ 9 กุมภาพันธ์ 2564
ณ เดื อ นมกราคม 2564 จั ง หวั ด ชั ย ภู ม ิ มี ป ระชากรที ่ อ าศั ย อยู ่ จ ริ ง จำนวน 1,112,512 คนมี
หลักประกันสุขภาพ จำนวน 1,102,865 คน คิดเป็นร้อยละ 99.13 (Nation Coverage) มีเป้าหมายการลงทะเบียน
สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า จำนวน 835,492 คน ผลงานการลงทะเบียนสิทธิฯ จำนวน 825,845 คน คิดเป็น
ร้อยละ 98.85 (UC Converge) รายละเอียดดังตาราง
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อัตราครองเตียง และ ค่าCMI
ค่า CMI (Case Mix Index) จำแนกรายสถานบริการย้อนหลัง 5 ปี (2560-2564) และอัตราครองเตียง
ค่า CMI (ปี)
อัตราครองเตียง (ปี)
เกณฑ์
หน่วยบริการ
ระดับ
ชี้วัด
2561
2562
2561
2562
รพ.ชัยภูมิ
S
1.2
1.558
1.654
85.26
45.96
รพ.บ้านเขว้า
F2
0.6
0.595
0.676
88.51
32.74
รพ.คอนสวรรค์
F2
0.6
0.609
0.604
60.65
64.64
รพ.เกษตรสมบูรณ์
F2
0.6
0.618
0.617
68.76
95.16
รพ.หนองบัวแดง
M2
0.8
0.619
0.637
60.37
64.47
รพ.จัตุรัส
F1
0.6
0.803
0.803
69.87
81.33
รพ.บำเหน็จณรงค์
F1
0.6
0.629
0.633
54.85
13.45
รพ.หนองบัวระเหว
F2
0.6
0.639
0.652
112.21
18.81
รพ.เทพสถิต
F2
0.6
0.594
0.623
123.64
51.77
รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ M1
1.0
0.956
0.99
67.7
64.86
รพ.บ้านแท่น
F2
0.6
0.587
0.656
91.87
74.66
รพ.แก้งคร้อ
M2
0.8
0.718
0.749
60.03
41.72
รพ.คอนสาร
F2
0.6
0.579
0.563
69.7
32.82
รพ.ภักดีชุมพล
F2
0.6
0.621
0.622
61.94
43.74
รพ.เนินสง่า
F2
0.6
0.64
0.627
44.91
46.28
รพ.ซับใหญ่
F3
0.6
0.666
0.891
39.64
14.55
ข้อมูลสถานะสุขภาพ
1. ข้อมูลสถิติชีพ
จำนวนประชากรทั้งหมด จำนวนการเกิด อัตราเกิด จำนวนการตายอัตราตาย
จำนวนการเพิ่มของประชากร และอัตราเพิ่มประชากร จังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2558 - 2563
พ.ศ. จำนวนประชากร จำนวน อัตราเกิด
จำนวน
อัตราตาย
จำนวน
อัตราเพิ่ม
(คน)
เกิด (คน) /1000 คน ตาย (คน) /1000 คน เพิ่ม(คน) / 1,000คน
2558
2559
2560
2561
2562
2563

1,137,238
1,137,376
1,137,873
1,138,091
1,137,011
1,136,696

8,765
8,502
8,402
8,081
7,428
7,336

7.71
7.48
7.38
7.10
6.53
6.45

8,762
9,264
9,025
9,366
9,863
9,108

7.70
8.15
7.93
8.23
8.67
8.0

3
-762
-623
-1,285
-2,435
-1,772

0.00
- 0.67
- 0.55
- 1.13
- 2.14
-1.56
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อัตราเกิด ตายและอัตราเพิ่มประชากร จังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2559 – 2563

ที่มา : ประชากร จำนวนการเกิด การตาย จาก สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง (www.dopa.go.th)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ปี 2563 จังหวัดชัยภูมิ มีประชากรทั้งหมด ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จำนวน 1,136,696 คน อัตราเพิ่มตาม
ธรรมชาติ ตั้งแต่ 2558 - 2563 มีแนวโน้มลดลง (ดังแผนภูมิกราฟที่ 3) และอัตราเกิดน้อยกว่าอัตราตาย อัตราเพิ่ม
ตามธรรมชาติ ลดลง ส่งผลให้โครงสร้างประชากรของจังหวัดชัยภูมิเปลี่ยนไป
อัตราตายทารกและอัตราตายเด็กต่ำกว่า 5 ปี ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน จังหวัดชัยภูมิ
2558
2559
2560
2561
2562
2563
เกิดมีชีพ
8,765
8,502
8,402
8,081
7,428
7,295
เด็กต่ำกว่า 1 ปี ตาย
66
63
70
48
50
28
อัตราทารกตาย
7.53
7.41
8.33
5.94
6.73
3.85
เด็กแรกเกิด- 5 ปี
75,842
73,995
72,195 69,031 66,303 62,263
เด็กแรกเกิด- 5 ปี ตาย
91
89
95
75
62
43
อัตราตายเด็กแรกเกิด- 5 ปี
1.20
1.20
1.32
1.09
0.94
0.69
ที่มา : จากสถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2558 - 2563 กองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขประชากรทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (www.dopa.go.th)

อัตราตายทารกและอัตราตายเด็กต่ำกว่า 5 ปี ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน ปี พ.ศ. 2558 - 2562

ที่มา : จากสถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2558 - 2562 กองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขประชากรทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ()
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จากตารางที่ 18 และแผนภูมิภาพที่ 4 อัตราตายทารกในจังหวัดชัยภูมิ ช่วงระยะเวลา 5 ปี จาก พ.ศ. 2558
ถึง 2562 พบว่ามีแนวโน้มลดลง 0.8 ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน โดยมีอัตราตาย 7.53, 7.41, 8.33, 5.94, และ พ.ศ. 2562
อัตราตายทารก 60 คน เท่ากับ 6.73 ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน ซึ่งพบว่า มีอัตราตายทารกสูงกว่าเกณฑ์ของ
กระทรวงสาธารณสุขกำหนด อัตราตายทารก น้อยกว่า 3.7 ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คนอัตราตายเด็กต่ำกว่า 5 ปี
จังหวัดชัยภูมิ ช่วงระยะเวลา 5 ปี จาก พ.ศ. 2558 ถึง 2562 พบว่ามีแนวโน้มลดลง 0.26 ต่อการเกิดมีชีพ
1,000 คน โดยมีอัตราตาย 1.2, 1.2, 1.32, 1.09, 1.18, 1.09, และพ.ศ. 2562 อัตราตายทารก 62 คน เท่ากับ 0.94
ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน ซึ่งพบว่า มีอัตราตายเด็กต่ำกว่า 5 ปี ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศไทยเท่ากับ 1 ต่อการ
เกิดมีชีพ 1,000 คน (กองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
อัตรามารดาตายต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2558 - 2563
2558
2559
2560
2561
2562
เกิดมีชีพ
8,765
8,502
8,402
8,081
7,428
มารดาตาย
0
2
0
2
0
อัตรามารดาตาย
0.00
0.24
0.00
0.25
0.00

2563
7,295
3
0.41

ที่มา : จากสถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2558 - 2562 กองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขประชากรทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (www.dopa.go.th)

2. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดและอายุคาดเฉลี่ย เมื่ออายุ 60 ปี ของจังหวัดชัยภูมิ
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด และอายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ 60 ปี จำแนกรายเพศ พ.ศ.2558 - 2562
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (ปี)
อายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ 60 (ปี)
ปี
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
2558
75.55
72.25
78.48
21.87
20.49
22.52
2559
75.36
71.38
79.12
21.94
20.06
23.11
2560
75.9
79.41
78.68
22.51
21.01
23.33
2561
75.92
71.84
79.75
22.49
20.65
23.60
2562
75.7
71.64
79.55
22.15
20.39
23.22
2563
77.15
73.45
80.51
22.59
20.92
23.51
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อายุคาดเฉลี่ยและอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเมื่ออายุ 60 ปีจังหวัดชัยภูมิ ปี 2558 – 2563
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (ปี)

อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี อายุ 60 ปี

เมื่อพิจารณาจำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าบุคคลที่เกิดมาแล้วจะมีชีวิตต่อไป (อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด: LE at Birth)
ตั้งแต่ปี 2558 - 2563 พบว่า ประชาชนจังหวัดชัยภูมิมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2563
เพศชายและเพศหญิง เท่ากับ 73.45 ปี และ 80.51ปี ตามลำดับ โดยเพศหญิงมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดสูงกว่าเพศ
ชาย พบว่าสูงกว่าเกณฑ์ แต่เพศชายยังมีค่าด้อยกว่าเกณฑ์ฯ เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของ
ประชากรไทย ปี พ.ศ.2561 เพศชายและเพศหญิง เท่ากับ 72 ปี และ 78 ปี ตามลำดับ (ข้อมูลจากสถิติสาธารณสุข

1-46

กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2554 - 2562) และเมื่อพิจารณาจำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าผู้ที่มีอายุ 60 ปีจะมีชีวิตต่อไป
(อายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ 60 ปี : LE at age 60) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 - 2563 พบว่า ประชาชนจังหวัดชัยภูมิมีอายุ
คาดเฉลี่ยเมื่ออายุ 60 ปี ภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และแยกกลุ่มเพศแล้วมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน ในปี พ.ศ. 2563
เพศชายและหญิง เท่ากับ 20.92 ปี และ 23.51 ปี ตามลำดับ ซึ่งในเพศหญิง มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ 60 ปี สูงกว่า
เพศชาย
3. สาเหตุการตาย
จำนวนและอัตราการตาย ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามกลุ่มโรค ของจังหวัดชัยภูมิ ปี 2560 - 2562
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
กลุ่มสาเหตุ
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
1. อาการแสดงที่พบจากการตรวจทาง 2,821
247.92
2,831
248.75
2,847
250.39
ห้องปฏิบัติการ
2. ปอดบวม
610
53.61
558
49.03
785
69.04
3. โรคหลอดเลือดสมอง
603
52.99
536
47.10
626
55.06
4. โรคของระบบสืบพันธุ์และทางเดิน 393
34.54
415
36.46
470
41.34
ปัสสาวะอื่น ๆ
5. มะเร็งอื่น ๆ
445
39.11
412
36.20
413
36.32
6. อุบัติเหตุจากการขนส่งทางบก
221
19.42
321
28.21
402
35.36
7. โรคมะเร็งตับ
418
36.74
413
36.29
395
34.74
8. โรคระบบประสาทอื่น ๆ
246
21.62
227
19.95
379
33.33
9. โรคเบาหวาน
305
26.80
320
28.12
344
30.25
10. โลหิตเป็นพิษ
506
44.47
500
43.93
315
27.70
ที่มา : กระทรวงมหาดไทย สาเหตุการตาย ปี พ.ศ. 2560 -2562 (ณ เดือนมกราคม 2560 – ธันวาคม 2562)

เมื่อพิจารณาสาเหตุการตายจำแนกตามกลุ่มโรค ของจังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่ ปี 2560 - 2562 พบว่า กลุ่มโรค
ที่เป็นสาเหตุการตายมากที่สุด 3 อันดับแรก และอัตราตายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คือ
1) อาการแสดงที่พบจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการ อัตราตาย 247.92 ,248.75 และ 250.39 ต่อประชากร
แสนคนตามลำดับ
2) โรคปอดบวม อัตราตาย 53.61 ,49.03 และ 69.04 ต่อประชากรแสนคน
3) โรคหลอดเลือดสมอง อัตราตาย 52.99 ,47.10 และ 55.06 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ
อัตราการตาย ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามกลุ่มโรค ของจังหวัดชัยภูมิ ปี 2560 - 2562
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4. สาเหตุการป่วย
ผลการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ประเภทผู้ป่วยนอก จำแนกตาม
กลุ่มโรคที่สำคัญ ตั้งแต่ปี 2562 - 2564 (8 ก.พ. 64) พบว่า กลุ่มโรคที่เป็นสาเหตุการป่วย 3 อันดับแรก คือ
1) โรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ 2) โรคเบาหวาน และ 3) โรคเนื้ อเยื่อผิดปกติ ตามลำดับประเภทผู้ป่วยใน
กลุ่มโรคที่เป็นสาเหตุการป่วยที่พบมากที่สุด คือ 1) โรคปอดบวม 2) โรคโลหิตจางอื่น ๆ และ 3) การบาดเจ็บภายใน
กะโหลกศีรษะ ตามลำดับ
ตารางที่ 22 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก เปรียบเทียบ 3 ปี จ.ชัยภูมิ (อัตราต่อแสน
ประชากร 100,000 คน) รหัสโรคตาม 298 กลุ่มโรคนับเป็นครั้งตามการวินิจฉัย ปี 2564 (1 ต.ค. 61 - 8 ก.พ. 64)
จากข้อมูล HDC สสจ.ชัยภูมิ
2564
(ณ 8 กุมภาพันธ์ 2564)
อันดับ
สาเหตุป่วย จำนวน
สาเหตุป่วย จำนวน
สาเหตุป่วย จำนวน
อัตราป่วย
อัตราป่วย
อัตราป่วย
(ชื่อโรค)
ป่วย
(ชื่อโรค)
ป่วย
(ชือ่ โรค)
ป่วย
1 104
333,931 29341.33 104
318,041 27,971.67 145 ความ 124,948 10,992.21
เบาหวาน
เบาหวาน
ดันโลหิต
สูงที่ไม่มี
สาเหตุนำ
2562

2563
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2562
อันดับ

2

3
4

5

6

7

8

สาเหตุป่วย
(ชื่อโรค)
145 ความดัน
โลหิตสูงที่ไม่มี
สาเหตุนำ
207 เนื้อเยื่อ
ผิดปกติ
167 การติด
เชื้อของ
ทางเดิน
หายใจ
ส่วนบนแบบ
เฉียบพลันอื่น
181 ความ
ผิดปกติอื่น ๆ
ของฟันและ
โครงสร้าง
281 การ
บาดเจ็บระบุ
เฉพาะอื่น ๆ ,
ไม่ระบุเฉพาะ
และหลาย
บริเวณใน
ร่างกาย
206 พยาธิ
สภาพของ
หลังส่วนอื่น ๆ

จำนวน
อัตราป่วย
ป่วย

2564
(ณ 8 กุมภาพันธ์ 2564)

2563
สาเหตุป่วย
(ชื่อโรค)

จำนวน
ป่วย

อัตราป่วย

สาเหตุป่วย
(ชือ่ โรค)

318,497 27985.20 145 ความดัน 315,286 27,729.37 104 เบาหวาน
โลหิตสูงที่ไม่มี
สาเหตุนำ
214,404 18838.92 207 เนื้อเยื่อ
200,537 17,637.21 207 เนื้อเยื่อ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
196,447 17261.10 167 การติดเชื้อ 175,972 15,476.72 167 การติด
ของทางเดิน
เชื้อของ
หายใจส่วนบน
ทางเดินหายใจ
แบบเฉียบพลัน
ส่วนบนแบบ
อื่น
เฉียบพลันอืน่

150,557 13228.91 181 ความ
116,806 10,273.08 181 ความ
ผิดปกติอื่น ๆ
ผิดปกติอื่น ๆ
ของฟันและ
ของฟันและ
โครงสร้าง
โครงสร้าง
88,586 7783.74 281 การ
75,550 6,644.61 281 การ
บาดเจ็บระบุ
บาดเจ็บระบุ
เฉพาะอื่น ๆ ,
เฉพาะอืน่ ๆ ,
ไม่ระบุเฉพาะ
ไม่ระบุเฉพาะ
และหลาย
และหลาย
บริเวณใน
บริเวณใน
ร่างกาย
ร่างกาย
72,521 6372.16 206 พยาธิ
67,266 5,916.04 206 พยาธิ
สภาพของหลัง
สภาพของหลัง
ส่วน
ส่วน
อื่น ๆ
อื่น ๆ
199 โรคอื่น ๆ 56,720 4983.78 199 โรคอื่น ๆ 50,303 4,424.14 199 โรค
ของผิวหนัง
ของผิวหนังและ
อื่น ๆ ของ
และเนื้อเยื่อ
เนื้อเยื่อใต้
ผิวหนังและ
ใต้ผิวหนัง
ผิวหนัง
เนื้อเยื่อใต้
ผิวหนัง

จำนวน
ป่วย

อัตราป่วย

116,124 10,215.92

70,299

6,184.50

58,492

5,145.79

36,419

3,203.93

25,419

2,236.22

23,740

2,088.51

13,957

1,227.86
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2562
อันดับ
9

สาเหตุป่วย
(ชื่อโรค)
165 คอ
อักเสบ
เฉียบพลัน
และต่อม
ทอนซิล
อักเสบ
เฉียบพลัน

2563

จำนวน
สาเหตุป่วย จำนวน
อัตราป่วย
ป่วย
(ชื่อโรค)
ป่วย
55,775 4,900.75 180 ฟันผุ 48,922

2564
(ณ 8 กุมภาพันธ์ 2564)
สาเหตุป่วย จำนวน
อัตราป่วย
อัตราป่วย
(ชือ่ โรค)
ป่วย
4,302.68 180 ฟันผุ 13,514 1,188.88

ที่มา : Health Data Center สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

สาเหตุการป่วยผู้ป่วยในตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก เปรียบเทียบ 3 ปี จ.ชัยภูมิ (อัตราต่อแสนประชากร
100,000 คน) รหัสโรคตาม 298 กลุ่มโรคนับเป็นครั้งตามการวินิจฉัยปี 2564 (1 ต.ค. 61 - 8 ก.พ. 63) จากข้อมูล
HDC สสจ.ชัยภูมิ
2562
อันดับ
1
2
3

4

5

สาเหตุป่วย
(ชื่อโรค)
169 ปอดบวม
098 โลหิตจางอื่นๆ
133 ต้อกระจกและ
ความผิดปกติของ
เลนส์อื่น ๆ
278 การบาดเจ็บ
ภายในกะโหลก
ศีรษะ
281 การบาดเจ็บ
ระบุเฉพาะอื่น ๆ ,
ไม่ระบุเฉพาะและ
หลายบริเวณใน
ร่างกาย

2563

จำนวน อัตรา
สาเหตุป่วย
ป่วย
ป่วย
(ชื่อโรค)
8,251 724.99 169 ปอดบวม
5,304 466.04 098 โลหิตจางอื่น ๆ
4,413 387.75 032 ไข้จากไวรัสที่
นำโดยแมลงและ
ไข้เลือดออกที่เกิด
จากไวรัสอื่น ๆ
3,335 293.03 278 การบาดเจ็บ
ภายในกะโหลก
ศีรษะ
3,081 270.72 104 เบาหวาน

จำนว
นป่วย
7,395
4,438
3,274

3,198

2,941

2564
(ณ 8 กุมภาพันธ์ 2564)
อัตรา
สาเหตุป่วย
จำนว อัตรา
ป่วย
(ชื่อโรค)
นป่วย ป่วย
650.39 169 ปอดบวม
2,366 208.15
390.32 098 โลหิตจางอื่น ๆ
1,354 119.12
287.95 278 การบาดเจ็บ
1,045 91.93
ภายในกะโหลกศีรษะ

281.26 133 ต้อกระจกและ
1,018
ความผิด
ปกติของเลนส์อื่น ๆ
258.66 239 การดูแลมารดา
883
อื่น ๆ ที่มีปัญหา
เกี่ยวกับทารกในครรภ์
และถุงน้ำคร่ำ และ
ปัญหาที่อาจจะเกิดได้
ในระยะคลอด

89.56

77.68
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2562
อันดับ
6

7

8

9

2563

2564
(ณ 8 กุมภาพันธ์ 2564)
อัตรา
สาเหตุป่วย จำนวน อัตรา
ป่วย
ป่วย
(ชื่อโรค)
ป่วย
249.60 281 การ
871
76.63
บาดเจ็บระบุ
เฉพาะอื่น ๆ ,
ไม่ระบุเฉพาะ
และหลาย
บริเวณใน
ร่างกาย

สาเหตุป่วย จำนวน อัตรา
สาเหตุป่วย จำนวน
(ชื่อโรค)
ป่วย
ป่วย
(ชื่อโรค)
ป่วย
239 การดูแล 2,991 262.81 239 การดูแล
2,838
มารดาอื่น ๆ ที่
มารดาอื่น ๆ
มีปัญหา
ที่มีปัญหา
เกี่ยวกับทารก
เกี่ยวกับทารก
ในครรภ์และถุง
ในครรภ์ และ
น้ำคร่ำ และ
ถุงน้ำคร่ำและ
ปัญหาที่อาจจะ
ปัญหาที่อาจจะ
เกิดได้ในระยะ
เกิดได้ในระยะ
คลอด
คลอด
198 โรค
2,782 244.44 175 โรค
2,572 226.21 104 เบาหวาน 774
68.09
อักเสบติดเชื้อ
หลอดลม
ของผิวหนัง
อักเสบ ถุงลม
และเนื้อเยื่อใต้
โป่งพองและ
ผิวหนัง
ปอดชนิดอุดกัน้
แบบเรื้อรังอื่น
175 โรค
2,760 242.51 198 โรคอักเสบ 2,557 224.89 197 โรคอื่น ๆ 719
63.25
หลอดลม
ติดเชื้อของ
ของระบบย่อย
อักเสบ ถุงลม
ผิวหนังและ
อาหาร
โป่งพองและ
เนื้อเยื่อใต้
ปอดชนิดอุดกั้น
ผิวหนัง
แบบเรื้อรังอื่น
ที่เกิดจากไวรัส
หลายบริเวณใน
ปอดชนิดอุดกั้น 703
61.85
อื่น ๆ
ร่างกาย
แบบเรื้อรังอื่น
ที่มา: Health Data Center สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

สาเหตุการป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
จากข้อมูลสถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาปี 2564 ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 (สัปดาห์
ระบาดที่ 6) จังหวัดชัยภูมิ พบว่าโรคอุจจาระร่วง มีอัตราป่วยสูงสุด (อัตราป่วย 109.91 ต่อประชากรแสนคน)
รองลงมา คือ ปอดอักเสบ และไข้ไม่ทราบสาเหตุ(อัตราป่วย 30.40, 28.11 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ)
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อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน และอัตราป่วยตายของโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
10 ลำดับ แรก จังหวัดชัยภูมิ ปี 2560 - 2564
ลำดับ สาเหตุการป่วย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

อุจจาระร่วง
ปอดอักเสบ
ไข้ไม่ทราบ
สาเหตุ
อาหารเป็นพิษ
ตาแดง
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์
สุกใส
มือ เท้า ปาก
ตับอักเสบ
ไข้หวัดใหญ่
ไข้เลือดออก

ปี 2564
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา
ป่วย ป่วย
ป่วย
ป่วย ป่วย ป่วย
ป่วย
ป่วย
ตาย
ตาย
ตาย
ตาย
109.91 0
1,389.65
0 1970.1
0
1,953.80
0
30.4
0
352.57
0
523.9
0
439.6
0.3
28.11
0
785.45
0
976.5
0
740.7
0

ปี 2560
อัตราป่วย อัตรา
ป่วย
ตาย
1,710.20
0
459.4
0
761.4
0

11.42
4.66
4.22

0
0
0

151.47
81.8
52.8

0
0
0

240.6
131.2
59.1

0
0
0

168.1
117.6
69.1

0
0
0

131.6
182
24.9

0
0
0

3.78
3.69
1.93
1.41
0.09

0
0
0
0
0

43.84
22.58
24.95
174.57
219.72

0
0
0
0
0

47.2
70.29
31.2
460.9
236.5

0
0
0
0
0.18

73.2
100.6
19.8
194.5
100.6

0
0.0
0
0
0

77.4
113.2
24.4
234.9
113.2

0
0.0
0
0
0

ที่มา : งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

4.3 อาชญกรรม
สถิติอาญา (คดี 4 กลุ่ม) หน่วยงาน ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 เมษายน
2564
1. ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ รับแจ้ง 107 คดี จับกุม 101 คดี จำนวน 134 คน
2. ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ รับแจ้ง 164 คดี จับกุม 148 คดี จำนวน 175 คน
3. ฐานความผิดพิเศษ รับแจ้ง 126 คดี จับกุม 97 คดี จำนวน 106 คน
4. คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 5,188 คดี จับกุม 5,857 คน
4.4 ยาเสพติด
จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ เป็ น พื ้ น ที ่ ต อนในมี พ ื ้ น ที ่ ต ิ ด ต่ อ หลายจั ง หวั ด ภาคกลาง และจั ง หวั ด ต่ า ง ๆ ในพื ้ น ที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังมีเส้นทางเชื่อมต่อไปยังภาคตะวันออกและภาคเหนือ พื้นที่ใกล้เคียงที่มีสถานการณ์
ปัญหายาเสพติด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดลพบุรี และจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่งผลให้จังหวัด
ชัยภูมิมีสภาพปัญหาด้านการค้า ปัญหาการแพร่ระบาด และเป็นพื้นที่ลำเลียงผ่าน นักค้าใช้เป็นเส้นทางหลบเลี่ยง
ด่านหลักหรือพักรอยาเสพติดเพื่อส่งต่อไปยังพื้นที่อื่นต่อไป
ข้อมูลสถิติการจับกุมยาเสพติดรวมทั้งประเทศ (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) จังหวัดชัยภูมิอยู่ในลำดับที่
14 ของประเทศ และอยู่ในลำดับที่ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ชนิดยาเสพติดที่มีการค้า และแพร่ระบาด
ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ ยาบ้า กัญชาแห้ง และไอซ์
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ยาบ้า มีแหล่งที่มาจากชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งตอนบนและตอนล่าง (นครราชสีมา ขอนแก่น
บุรีรัมย์ เลย) จากพื้นที่ กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล/ภาคกลาง (อยุธยา ลพบุรี สระบุรี ปทุมธานี) จากภาคตะวันออก
(ชลบุรี) และภาคเหนือ (เพชรบูรณ์ เชียงราย) กัญชาแห้ง ส่วนใหญ่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (บึงกาฬ
อุดรธานี ขอนแก่น) ในลักษณะการลำเลียงผ่านไปยังพื้นที่อื่น บางส่วนมาจากพื้นที่ กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล
ทั้งในรูปแบบมาพร้อมกับยาบ้าและส่งทางพัสดุ ไอซ์ มาจากกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับยาบ้า
รูปแบบการลำเลียง ผู้ค้ายาเสพติดสามารถใช้แต่ละเส้นทางนำยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ได้หลายเส้นทาง
ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของยาเสพติดว่านักค้าจะติดต่อซื้อยาเสพติดจากพื้นที่ใด จากนั้นว่าจ้างผู้รับจ้างขนยาเสพติด
โดยใช้รถยนต์เป็นยานพาหนะ หากแหล่งที่มามีระยะทางไกล เช่น ชายแดนภาคเหนือ จะใช้วิธีโดยสารรถประจำทาง
มาลงที่กรุงเทพฯ/ปริมณฑล จากนั้นจะมีรถยนต์มารับเพื่อนำยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่และกระจายไปยังลูกค้ารายย่อย
เพื่อนำไปจำหน่ายให้กลุ่มผู้เสพต่อไป
สถานการณ์การค้าและแพร่ระบาดยาเสพติด
ด้านการค้า
นักค้าส่วนใหญ่จะเป็นนักค้าระดับรายย่อยและรายกลาง เครือข่ายนักค้ารายสำคัญในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
ที่ยังคงมีความเคลื่อนไหวอยู่ในปัจจุบัน จำนวน 6 เครือข่าย พื้นที่ที่ พบความเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ อำเภอจัตุรัส
อำเภอหนองบัวแดง อำเภอแก้งคร้อ อำเภอเมืองชัยภูมิและอำเภอเกษตรสมบูรณ์ และพบว่ากลุ่มนักค้าดังกล่าว
เป็นเจ้าของยาเสพติด เป็นผู้สั่งการ บางรายมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ กรุงเทพฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดขอนแก่น
ระดับการค้าตั้งแต่ 20,000 - 80,000 เม็ด จากการที่มียาเสพติดเข้ามาจากหลายทางและมีจำนวนมาก ส่งผลให้ยาบ้ามี
ราคาปลีกเม็ดละ 100 - 200 บาท ราคาส่งเม็ดละ 80 - 150 บาท ถุงละ 7,000 - 20,000 มัดละ 60,000 - 200,000 บาท
ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มา
พื้นที่ที่มีปัญหาการค้าของยาเสพติดมากตามลำดับ คือ อำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอภูเขียว อำเภอหนองบัวแดง
อำเภอจัตุรัส อำเภอแก้งคร้อ เป็นพื้นที่ที่มีประชากรกลุ่มเสี่ยงจำนวนมาก และมีที่ตั้งอยู่ตามเส้นทางคมนาคม
ที่เชื่อมต่อไปยังพื้นที่อื่น ๆ
ด้านการแพร่ระบาด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดจังหวัดชัยภูมิอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัด
อื่นๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ยาเสพติดที่แพร่ระบาดมากที่สุด คือ ยาบ้า รองลงมา กัญชาแห้ง
พืชกระท่อม ไอช์ และสาระเหย ตามลำดับ
พื้นที่ที่มีปัญหามากตามลำดับ คือ อำเภอเมืองชัยภูมิ รองลงมา อำเภอภูเขียว, คอนสวรรค์, หนองบัวแดง
เนื่องจากมีผู้เสพและกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้ใช้แรงงาน ผู้ว่างงาน รวมทั้งเยาวชน ทั้งในและนอกสถานศึกษา
กลุ่มผู้ค้าเข้ามาแสวงหาลูกค้าผู้เสพรายใหม่และพัฒนาเป็นนักค้ารายย่อยต่อไป
กลุ่มที่เป็นปัญหาแพร่ระบาดของยาเสพติด อยู่ในช่วงอายุ 15 - 19 ปี และ 20 - 24 ปี ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียน/
นักศึกษา และเป็นผู้ใช้แรงงานที่ได้รับการศึกษาค่อนข้างน้อย เช่น กลุ่มอาชีพรับจ้างทั่วไป กลุ่มเกษตรกร กลุ่มคนว่างงาน
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ด้านการบำบัดรักษา
สถิติผู้เข้าบำบัดรักษาปี 2561 จำนวน 3,642 ราย (จากข้อมูล บสต. กระทรวงสาธารณสุข) อยู่ในระบบ
ต้องโทษ 417 ราย ระบบบังคับบำบัด 1,759 ราย ระบบสมัครใจ 1,466 ราย ประเภทยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดรักษา
มากที่สุด คือ ยาบ้า รองลงมา กัญชา และสารระเหย ช่วงอายุผู้เข้ารับการบำบัดรักษาส่วนใหญ่ อยู่ระหว่าง 20 - 24 ปี
(ร้อยละ 24) รองลงมา อายุ 15 - 19 ปี (ร้อยละ 17) และอายุ 25 - 29 ปี (ร้อยละ 14) อาชีพที่เข้ารับการบำบัดรักษา
มากที่สุดคือ กลุ่มอาชีพรับจ้าง (ร้อยละ 62) กลุ่มว่างงาน (ร้อยละ 17) เกษตรกร (ร้อยละ 10) และนักเรียน/นักศึกษา
(ร้อยละ 7)
พื้นที่ปัญหา
ข้อมูลผลการประเมินสถานะหมู่บ้านของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รอบ 2/2561 ของจังหวัด
ชัยภูมิจำนวน 1,642 ม./ช. พบว่ามีสถานะรุนแรง 82 ม./ช. (ร้อยละ 4.99) ปานกลาง 182 ม./ช. (ร้อยละ 11.08)
เบาบาง 455 ม./ช (ร้อยละ 27.71) ไม่มีปัญหา 823 ม./ช. (ร้อยละ 50.12)
เมื่อนำมาวิเคราะห์ร่วมกับ ข้อมูลการประเมินไทยนิยม ข้อมูลการจับกุมคดียาเสพติดของ สำนักงาน ป.ป.ส.
(NCR) และข้อมูลร้องเรียนจากประชาชนผ่านสายด่วน 1386 คงเหลือ จำนวน 34 ม./ช.
สรุปสถานการณ์และแนวโน้ม
จังหวัดชัยภูมิมีสภาพปัญหาในด้านการค้าและแพร่ระบาดของยาบ้า และเริ่มพบการลำเลียงผ่านกัญชาไปยัง
พื้นที่อื่น ผลจากการปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มงวดตามพื้นที่การค้า แหล่งแพร่ระบาดและเส้นทางคมนาคม
สำคัญ จนสามารถจับกุมของกลางได้มากถึง 512,096 เม็ด มากกว่าปี 2560 ที่จั บกุมได้ 347,610 เม็ด (ร้อยละ
ที่เพิ่มขึ้น 47.32) กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิอยู่ในช่วงอายุไม่เกิน 29 ปี แหล่งที่มา
ของยาเสพติดมาจากหลายพื้นที่ บางเครือข่ายสามารถสั่งซื้อได้โดยตรงจึงเกิดการแข่งขันส่งผลให้ราคายาบ้าลดลง
ผู้เสพรายใหม่เข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายขึ้น
โทษพิษภัยจากยาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลในครอบครัวและสังคมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นผู้ก่อเหตุส่วนใหญ่
เป็นผู้ที่ใช้ยาเสพติดมาเป็นเวลานานและมีการใช้ร่วมกับการดื่มสุรา ในบางรายมีอาการทางจิตร่วมด้วย ซึ่งบุคคล
เหล่านี้เป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษและต้องรับการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง
สถิติการรับแจ้งและจับกุม
ปี 2562 มีสถิติคดีอาญา (คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ /คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ/คดี
ประทุษร้ายต่อทรัพย์/คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย) โดยมีจำนวนคดีที่รับแจ้งและจำนวนคดีที่จับกุมได้ คือมีจำนวนลดลง
สอดคล้องกัน เนื่องจากปัจจุบันมีการเอาจริงเอาจังกับผู้กระทำผิด รวมทั้งมีการใช้เทคโนโลยี ในการป้องกันและ
ปราบปรามการกระทำผิด เช่น การแจ้งเบาะแสผ่านเครือข่ายโซเชียล แอพพลิเคชั่น และกล้องวงจรปิด เป็นต้น
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4.5. การสังคมสงเคราะห์
งานสังคมสงเคราะห์ในสังคมไทย ได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ เพราะการพัฒนาทางด้านวัตถุยิ่งเจริญขึ้นมากเท่าไร ปัญหาทางสังคมก็ยิ่งมีมากตามขึ้นมา
เท่านั้น อาทิ ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาความยากจน ปัญหาคนว่างงาน ปัญหา
โสเภณี ปัญหาผู้สูงอายุ เป็นต้น งานสังคมสงเคราะห์เป็นงานบริการ เป็นกิจกรรมที่จัดให้กับบุคคลตั้งแต่เกิดจนตาย
เป็นงานที่ให้บริการแก่บุคคล ทั้งที่มีและไม่มีปัญหา ให้เขาสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมด้วยความเป็นปกติสุข และ
มีความสามารถในการพัฒนาสังคมส่วนรวมด้วย
งานสังคมสงเคราะห์ มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ช่วยกันดำเนินงาน ในส่วนของ
ภาครัฐมีหน่วยงานหลักที่ดูแลคือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีสำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ประจำอยู่ทุกจังหวัด ในส่วนของจังหวัดชัยภูมิ มีศูนย์รวมราชการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งประกอบด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดชัยภูมิ บ้านพักเด็กและครอบครัวจั งหวัดชัยภูมิ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งสำนักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ จะให้การช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ยากไร้/
ผู้ด้อยโอกาส โดยมีการประสานงานกับหลายภาคส่วนในการทำงานให้การช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเหล่ากาชาดจังหวัด
ชัยภูมิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต.) เป็นต้น
การให้การช่วยเหลือ เช่น การช่วยเหลือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด การช่วยเหลือ
ในการประกอบอาชีพของสตรีโดยการกู้ยืมเงินกองทุนสตรี การช่วยเหลือในการประกอบอาชีพของคนพิการโดยการ
กู้ยืมเงินกองทุน คนพิการ การช่วยเหลือในการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุโดยการกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ การ
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ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน การสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง การ
สงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาเอดส์ เป็นต้น
ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินงานโครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ในจังหวัดชัยภูมิ ได้มีค่าพาหนะในการเดินทาง
ไปรักษาพยาบาล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งงบประมาณไว้จำนวน 1,000,000.- บาท ดำเนินงานให้การ
ช่วยเหลือไปใน จำนวน 818 ราย ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 962,900 บาท งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น 37,100 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งงบประมาณไว้จำนวน 1,000,000.- บาท ดำเนินงานให้การ
ช่วยเหลือไปใน จำนวน 167 ราย ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 191,372 บาท งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น 808,628 บาท
และในปีงบประมาณ 2565 ได้ตั้งงบประมาณไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ จำนวนงบประมาณ 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) ต่อปี
ที่มา กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564
สถานการณ์ทางสังคมที่เป็นจุดเด่นของจังหวัด/สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดชัยภูม/ิ One home
1) งานด้านพัฒนาสังคม
ลำดับ
เรื่อง
1 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
2 กองทุนสวัสดิการชุมชน
3 การพัฒนาทีอ่ ยู่อาศัย (งบ พก.+ผส.)

จำนวน
65
117
113

หน่วย
เรื่อง
กองทุน
หลัง

2) งานด้านการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

เรื่อง
การสงเคราะห์ (เงิน สิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ และบริการ)
การคุ้มครองสวัสดิภาพ
การพัฒนาศักยภาพ
การสัมภาษณ์
การประเมินปัญหา (Assessment)
การส่งต่อบริการ (Referral)
การให้คำแนะนำปรึกษา
การเยี่ยมบ้าน
อื่นๆ ระบุ.. งานออกบัตรคนพิการ

จำนวน
3,041
56
2,374
3,359
3,359
14
3,420
3,316
6,992

หน่วย
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
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3) งานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสจังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ในฐานะเลขานุการคณะทำงาน
การขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมจังหวัดชัยภูมิด้านสังคม ได้จัดทำโครงการการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลื อ
ผู้ด้อยโอกาสจังหวัดชัยภูมิ และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานวาระจังหวัด การพัฒนา
ที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อขับเคลื่อนวาระด้านสังคม
ของจังหวัด ให้ผู้ด้อยโอกาสจังหวัดชัยภูมิที่ยังไม่ได้รับความช่ วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยได้เข้าถึงสวัสดิการจากภาครัฐ
โดยมีการดำเนินงานจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคท้องถิ่นเข้าช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา
ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ รวมถึงอำเภอต่าง ๆ ได้มีการจัดสรร
งบประมาณช่วยเหลือเพิ่มเติมในพื้นที่ร่วมด้วย ซึ่งมีผู้ประสบปัญหา ณ เมษายน 2562 ทั้งสิ้น 1,396 ครัวเรือน
และได้รับการช่วยเหลือ จำนวน 335 หลัง หรือคิดเป็นร้อยละ 24 ของผู้ที่ประสบปัญหา 1,396 ครัวเรือน จากแหล่ง
งบประมาณ ดังนี้
3.1 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 248 หลัง
งบประมาณรวม 4,825,000.- บาท ได้แก่
1) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ สนับสนุนงบประมาณ
ซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุและคนพิการ รวมทั้งสิ้น 113 หลัง ประกอบด้วย
- ผู้สูงอายุ จำนวน 57 หลั ง งบประมาณหลังละ 20,000.- บาท รวม 1,400,000.- บาท
ดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุ
- คนพิการจำนวน 56 หลั ง งบประมาณหลังละ 20,000.- บาท รวม 1,120,000.- บาท
ดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สนับสนุนโครงการบ้านพอเพียงชนบท
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย จำนวน 135 หลัง งบประมาณหลังละ 19,000.- บาท รวม 2,565,000.- บาท
ดำเนินการในพื้นที่ 8 อำเภอ 18 ตำบล
3.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ
และคนพิการ จำนวน 71 หลัง งบประมาณหลังละ 30,000.- บาท รวม 2,130,000.- บาท
3.3 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ สนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือหลังละ 50,000.- บาท
อำเภอละ 1 หลัง รวมจำนวน 16 หลัง เป็นเงิน 800,000.- บาท
3.4 หน่วยงานอำเภอต่าง ๆ พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาที่อยู่อาศัย
ในพื้นที่ตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
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สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลำดับที่
อำเภอ
ผู้ประสบ
การช่วยเหลือตามแหล่งงบประมาณ
รวมผู้ที่
ปัญหา สนง.พัฒนาสังคมฯจังหวัดชัยภูมิ สถาบัน องค์การ สำนักงาน ได้รับการ
ด้านที่อยู่
ช่วยเหลือ
พัฒนา บริหาร
เหล่า
อาศัย
ปี 62
องค์กร
ส่วน
กาชาด
คนพิการ
ผู้สูงอายุ
สำรวจ ปี
ชุมชน จังหวัด
จังหวัด
62
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
1
เกษตรสมบูรณ์
105
3
6
5
1
15
2
แก้งคร้อ
78
3
17
4
1
25
3
คอนสวรรค์
46
1
28
4
1
34
4
คอนสาร
49
1
15
4
1
21
5
จัตุรสั
196
1
17
6
1
25
6
ซับใหญ่
16
4
9
2
1
16
7
เทพสถิต
100
12
5
1
18
8
เนินสง่า
91
7
4
1
12
9
บ้านเขว้า
109
10
4
1
15
10 บ้านแท่น
83
1
11
4
1
17
11 บำเหน็จณรงค์
128
2
6
4
1
13
12 ภักดีชุมพล
38
1
12
3
1
17
13 ภูเขียว
56
1
5
5
1
12
14 เมืองชัยภูมิ
83
1
23
8
1
33
15 หนองบัวแดง
173
1
29
4
1
35
16 หนองบัวระเหว
45
7
14
5
1
27
รวม
1,396
56
57
135
71
16
335

5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ำ ,ทางราง ฯลฯ)
จังหวัดชัยภูมิมีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ทั้งภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง ภาคเหนือ และภายในจังหวัดได้โดยสะดวกทั้งทางรถยนต์และทางรถไฟ หากเดินทางโดยรถยนต์สามารถ
ใช้เส้นทางสายหลักที่สำคัญของจังหวัดคือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 สีคิ้ว - ชัยภูมิ - ชุมแพ ใช้เชื่อม
ระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่าง ส่วนเส้นทางคมนาคมระหว่างอำเภอกับอำเภอภายในจังหวัด
เป็นถนนลาดยาง อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ทำให้การติดต่อระหว่างอำเภอเป็นไปอย่างสะดวกสบาย
ส่วนการคมนาคมจากอำเภอถึงตำบล หมู่บ้าน เป็นถนนสายรองของสำนักงานทางหลวงชนบท บางส่วนยังเป็นถนน
ลูกรัง สามารถใช้ติดต่อคมนาคม อย่างสะดวกในหน้าแล้ง สำหรับฤดูฝนยังมีความลำบากอยู่มาก สำหรับระยะทาง
ระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอต่างๆ แสดงตามตารางดังนี้
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ระยะทางระหว่างอำเภอเมืองชัยภูมิกับอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดชัยภูมิ
ที่
อำเภอ
ระยะทาง (กม.) ที่
อำเภอ
ระยะทาง (กม.)
1. บ้านเขว้า
13
9. ภูเขียว
77
2. เนินสง่า
30
10. บ้านแท่น
81
3. หนองบัวระเหว
33
11. ภักดีชุมพล
85
4. คอนสวรรค์
38
12. เกษตรสมบูรณ์
90
5. จัตุรัส
39
13. เทพสถิต
105
6. แก้งคร้อ
45
14. คอนสาร
125
7. หนองบัวแดง
53
15. ซับใหญ่
55
8. บำเหน็จณรงค์
58
3.1.1 ถนนในจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย
- ถนนอยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชัยภูมิระยะทาง 595.295 กิโลเมตร
ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร 710.093 กิโลเมตร ขนาดผิวทางแอสฟัลต์ จำนวน 15 สายทาง Work Load 2,510.519
กิโลเมตร ทรัพย์สินในความรับผิดชอบ ประกอบด้วย
พื้นที่รับผิดชอบของแขวงฯ
23,351,225.00
ตร.ม.
พื้นที่ผิวทางลาดยาง
6,964,076.00
ตร.ม.
พื้นที่ขอบทางถึงเขตทาง
16,387,149.00
ตร.ม.
สะพาน 140 แห่ง
3,954.90
เมตร
ท่อเหลี่ยม 52 แห่ง
1,835.50
เมตร
ท่อกลม 1,130 แห่ง
14,725.50
เมตร
5.2 การไฟฟ้ า จั งหวั ดชั ยภู ม ิ มี การใช้ กระแสไฟฟ้ า 350 ล้ านยู น ิ ต โดยมี ขอบเขตการรั บกระแสไฟฟ้ า
จากแหล่งผลิต ดังนี้
1. กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตทีเ่ ขื่อนจุฬาภรณ์ ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำผลิต
ไฟฟ้าด้วยพลังน้ำเก็บน้ำได้ 188 ล้านลูกบาศก์เมตร มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2 เครื่อง กำลังผลิต 40,000 กิโลวัตต์ ให้
พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ 57 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง
2. กระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยอำเภอเมืองพล จังหวัดขอนแก่น
3. กระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
4. กระแสไฟฟ้าย่อยจากจังหวัดนครราชสีมา
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ไฟฟ้า
จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย)

2564 ชัยภูมิ
344,421

พลังงานไฟฟ้าที่จำหน่ายและใช้ (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)

869,110,896.16

บ้านที่อยู่อาศัย

425,617,067.26

กิจการขนาดเล็ก

147,676,319.41

กิจการขนาดกลาง

139,549,682.07

กิจการขนาดใหญ่

136,335,211.71

อื่นๆ (ไฟราชการ, เพื่อการเกษตร, ไฟพิเศษ)
19,932,615.71
5.3 การประปา
จังหวัดชัยภูมิ มีสำนักงานประปา จำนวน 6 แห่งคือ สำนักงานประปาชัยภูมิ สำนักงานประปาจัตุรัส
สำนักงานประปาแก้งคร้อ สำนักงานประปาภูเขียว สำนักงานประปาหนองบัวแดงและสำนักงานประปาบำเหน็จ
ณรงค์ การให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคส่วนใหญ่จะมีเฉพาะในเขตชุมชน เช่น ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ
เขตเทศบาลตำบล และหมู่บ้านที่มีป ระชากรหนาแน่น สำนักงานประปาทั้งหมด มีกำลังการผลิตรวมทั้ งสิ้ น
19,468,800 ลูกบาศก์เมตร สามารถผลิตน้ำได้ 13,666,523 ลูกบาศก์เมตร มีจำนวนผู้ใช้น้ำทั้งสิ้น 51,758 ราย
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ
ที่ กปภ.สาขา
หน่วยบริการ
กำลังผลิต
ความต้องการน้ำ
ผู้ใช้น้ำ
ลบ.ม./วัน
ต่อเดือน
1 ชัยภูมิ
แม่ข่าย
30,240
907,200
20,069
น.บ้านค่าย
3,840
115,200
4,098
น.บ้านเล่า-นางเม้ง
5,760
172,800
5,753
น.บ้านเขว้า
4,800
144,000
6,084
น.หนองนาแซง
รับน้ำจากแม่ข่าย
830
2 แก้งคร้อ
แม่ข่าย
7,920
237,600
3,948
น.คอนสวรรค์
8,400
252,000
4,643
น.นาหนองทุ่ม
4,800
144,000
2,734
3 จัตุรัส
แม่ข่าย
9,600
288,000
11,940
น.หนองบัวระเหว
2,640
79,200
1,597
น.หนองบัวบาน
1,200
36,000
1,583
น.บ้านส้มป่อย
รับน้ำจาก น.หนองบัวบาน
1,195
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ที่ กปภ.สาขา
4 หนองบัวแดง

5 ภูเขียว

6 บำเหน็จณรงค์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยบริการ
กำลังผลิต
ความต้องการน้ำ
ลบ.ม./วัน
ต่อเดือน
แม่ข่าย
2,400
72,000
น.เกษตรสมบูรณ์
6,000
180,000
น.ภักดีชุมพล
480
14,400
แม่ข่าย
7,200
216,000
น.บ้านแท่น
1,200
36,000
น.บ้านเป้า
1,200
36,000
น.บ้านดอน
4,800
144,000
แม่ข่าย
9,600
288,000
น.บ้านเพชร
รับน้ำจากแม่ข่าย
น.เทพสถิต
2,640
79,200
น.หนองบัวโคก
720
21,600

ผู้ใช้น้ำ
2,431
3,727
522
6,818
1,471
1,968
326
4,866
5,063
2,370
635

5.4 โทรศัพท์
มีเลขหมายโทรศัพท์ ของบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รวม 27,520 เลขหมาย และมี
เลขหมายที่มีผู้เช่า 21,705 เลขหมาย มีสถานีวิทยุ 4 แห่ง คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุ
จส.5 ของกรมทหารสื ่ อ สาร สถานี ว ิ ทยุ อสมท.ชั ยภู ม ิ และสถานี ว ิ ทยุ ตชด.ชั ยภู ม ิ นอกจากนี ้ ย ั งมี บริ การ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการ 3 เครือข่าย คือบริษัท AIS จำกัด (มหาชน) เครือข่ายของบริษัท DTAC จำกัด และ
เครือข่ายของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด
5.5 ระบบโลจิสติกส์ (logistics) หรือการขนส่ง
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ จังหวัดชัยภูมิ มีที่ทำการไปรษณีย์ 16 แห่ง
ซึ่งกระจายอยู่ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเนินสง่าและอำเภอซับใหญ่) มีจำนวนไปรษณีย์ภัณฑ์รวมทั้งสิ้น 3,730,002
มีสถานีวิทยุ 4 แห่ง คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุ จส.5 ของกรมทหารสื่อสาร สถานีวิทยุ
อสมท.ชัยภูมิ และสถานีวิทยุ ตชด.
6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 ด้านการเกษตร
ข้อมูลการผลิตข้าว ปีการผลิต 2563/2564
ข้าวนาปี : ปีการผลิต 2563/2564 จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ปลูกข้าว 1,822,619.44 ไร่ เกษตรกร 157,300
ครั ว เรื อ น ผลผลิ ต เฉลี ่ ย 466 กิ โ ลกรั ม /ไร่ ผลผลิ ต รวม 849,340.66 ตั น โดยพั น ธุ ์ ข ้ า วที ่ เ กษตรกร
นิยมปลูก ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ พื้นที่ปลูก 859,888.47 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 47.18 ข้าวเหนียว พื้นที่ปลูก 810,185 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 44.45 และข้าวชนิดอื่น ๆ พื้นที่ปลูก 152,546.26 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.37
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ตารางที่ 1 ข้อมูลการปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2563/2564
ครัวเรือนและพื้นที่ปลูกข้าวนาปี
จังหวัด/อำเภอ
ชัยภูมิ
1. เมืองชัยภูมิ
2. บ้านเขว้า
3. คอนสวรรค์
4. เกษตรสมบูรณ์
5. หนองบัวแดง
6. จัตุรัส
7. บำเหน็จณรงค์
8. หนองบัวระเหว
9. เทพสถิต
10. ภูเขียว
11. บ้านแท่น
12. แก้งคร้อ
13. คอนสาร
14. ภักดีชุมพล
15. เนินสง่า
16. ซับใหญ่

ครัวเรือน

แปลง

เนื้อที่ (ไร่)

157,300
24,373
10,105
10,457
18,033
14,555
12,909
6,734
4,351
4,247
15,610
7,304
14,236
6,449
2,907
4,696
2,355

271,916
51,614
20,293
21,647
30,347
21,071
23,988
11,346
5,845
4,888
24,060
11,019
22,290
9,173
3,530
7,982
2,826

1,822,619.44
308,870.74
122,782.53
152ม963.85
164,441.64
164,153.43
173,344.12
80,358.16
42,412.68
36,390.01
161,841.05
82,935.98
175,909.71
46,483.19
22,255.57
60,640.78
26,836.00

หอมมะลิ
(ไร่)
859,888.47
185,898.15
97,240.59
86,580.06
13,717.06
34,721.37
159,107.89
39,105.78
37,910.43
30,046.83
28,718.28
10,680.91
39,957.98
3,677.36
6,303.70
59,937.03
26,285.08

ชนิด/พันธุข์ ้าว
ข้าวเหนียว
(ไร่)
810,184.71
75,546.42
1,055.75
63,968.79
150,566.09
129,403.31
7.75
5.00
1,712.75
1,414.04
125,517.98
71,632.08
135,919.73
37,717.42
15,696.62
0.00
21.00

ข้าวอื่นๆ
(ไร่)
152,546.26
47,426.17
24,486.19
2,415.00
158.49
28.75
14,228.48
41,247.38
2,789.50
4,929.14
7,604.79
622.99
32.00
5,088.41
255.25
703.75
529.92

ข้าวนาปรัง : ปีการผลิต 2563/2564 จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 52,704.71 ไร่จำนวนเกษตรกร
7,756 ครัวเรือน ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 590 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตรวม 31,095.78 ตัน โดยพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรนิยม
ปลู ก ได้ แ ก่ ข้ า ว หอม ม ะลิ พื ้ น ที ่ ป ล ู ก 666. 36 ไร่ คิ ด เป็ น ร้ อ ยล ะ 1. 26 ข้ า ว หอมป ร ะ ทุ ม
4,212 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.99 ข้าวเจ้าอื่น ๆ 1,873.33 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.55 ข้าวเหนียว กข 6 พื้นที่ปลูก
36,957.63 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 70.12 และข้าวเหนียวทั่วไป พื้นที่ปลูก 8,995.46 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.07
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ตารางที่ 2 ข้อมูลการปลูกข้าวนาปรัง ปีการผลิต 2563/2564
ครัวเรือนและพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่ (ไร่)
จังหวัด/อำเภอ

ชัยภูมิ
1. เมืองชัยภูมิ
2. บ้านเขว้า
3. คอนสวรรค์
4. เกษตรสมบูรณ์
5. หนองบัวแดง
6. จัตุรัส
7. บำเหน็จณรงค์
8. หนองบัวระเหว
9. เทพสถิต
10. ภูเขียว
11. บ้านแท่น
12. แก้งคร้อ
13. คอนสาร
14. ภักดีชุมพล
15. เนินสง่า
16. ซับใหญ่

7,756
343
0
93
4,072
19
7
158
159
1
2,420
53
1
416
3
17
1

ข้าว
หอม
มะลิ
(ไร่)
11,096 52,704.71 666.36
568
3,286.59 106.75
0
0.00
0.00
124
1,034.00 36.00
5,999 24,596.20 84.00
19
120.00
0.00
10
73.20
53.20
209
1,559.39
0.00
206
1,218.75 112.00
1
3.00
0.00
3,362 18,366.10 260.00
61
307.25
0.00
1
1.00
1.00
500
1,968.73
8.27
3
12.00
0.00
32
153.50
4.25
1
5.00
0.00

ชนิด/พันธุข์ ้าว
ข้าวหอม ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว
ปทุม (ไร่) อื่นๆ (ไร่) กข 6 (ไร่)

4,212
428
0
0
1,088
48
0
1,207
715
0
700
3
0
10
8
0
5

ข้าว
เหนียว
ทั่วไป
(ไร่)
1,873.33 36,957.63 8,995.46
372.12
222.00 2,157.73
0.00
0.00
0.00
0.00
18.75
979.25
525.45 21,778.14 1,393.74
0.00
72.00
0.00
0.00
4.00
16.00
342.18
0.00
10.00
45.00
20.00
327.25
0.00
3.00
0.00
805.34 12,638.28 3,961.25
16.00
288.25
0.00
0.00
0.00
0.00
40.25
1,909.21
1.00
0.00
4.00
0.00
0.00
0.00
149.25
0.00
0.00
0.00

การรวมกลุ่ม เกษตรกร/องค์ กรเกษตรกร ศูนย์ข้าวชุมชน จังหวัด ชัยภูมิ มีศูนย์ข้าวชุมชน จำนวน
50 แห่ง มีศูนย์ที่มีศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 6 ศูนย์ ปริมาณผลผลิตรวม 600 ตัน ดังนี้
1. ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านลาดวังม่วง ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ
105 ปริมาณ 100 ตัน
2. ศูนย์ข้าวชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลกุดน้ำใส ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ
105 ปริมาณ 100 ตัน
3. ศูนย์ส่งเสริมและผลิตข้าวชุมชนเกษตรธาตุทอง ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอม
มะลิ 105 ปริมาณ 100 ตัน
4. ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านท่าเดื่อ ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 6 ปริมาณ 100 ตัน
5. ศูนย์ข้าวชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลบ้านบัว ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าว กข 6 ปริมาณ 100 ตัน
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6. ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโคกสะอาด ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ
105 ปริมาณ 100 ตัน
กลุ ่ ม เกษตรนาแปลงใหญ่ จั ง หวั ด ชั ย ภู ม ิ มี ก ลุ ่ ม เกษตรกรนาแปลงใหญ่ ในพื ้ น ที ่ 16 อำเภอ
จำนวน 407 กลุ่ม เกษตรกร 23,923 ราย พื้นที่ปลูก 256,655 ไร่
จังหวัด/อำเภอ
ชัยภูมิ
1. เมืองชัยภูมิ
2. บ้านเขว้า
3. คอนสวรรค์
4. เกษตรสมบูรณ์
5. หนองบัวแดง
6. จัตุรัส
7. บำเหน็จณรงค์
8. หนองบัวระเหว
9. เทพสถิต
10. ภูเขียว
11. บ้านแท่น
12. แก้งคร้อ
13. คอนสาร
14. ภักดีชุมพล
15. เนินสง่า
16. ซับใหญ่

จำนวน
(กลุ่ม)
407
52
46
39
48
37
15
22
13
20
11
21
24
15
16
15
13

เกษตรกร
(ราย)
23,923
4,283
2,869
1,086
2,899
1,931
983
968
594
1,015
1,066
1,030
1,297
741
684
829
650

พื้นที่ปลูก
(ไร่)
256,655
41,283
31,830
25,106
21,439
24,881
11,331
13,555
5,275
13,445
11,941
7,916
14,927
6,904
7,877
9,361
9,586

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์
จังหวัดชัยภูมิ มีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ จำนวน 508 กลุ่ม เกษตรกร จำนวน 8,679 ราย พื้นที่
ปลูก จำนวน 63,963 ไร่ ผลผลิตรวม 37,948.68 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 593 กิโลกรัม/ไร่ ดังนี้
T1 จำนวน 339 กลุ่ม เกษตรกร 5,590 ราย พื้นที่ปลูก 34,781 ไร่ ผลผลิต 27,443 ตัน
T2 จำนวน 130 กลุ่ม เกษตรกร 2,493 ราย พื้นที่ปลูก 23,415 ไร่ 8,429 ตัน
T3 จำนวน 39 กลุ่ม เกษตรกร 596 ราย พื้นที่ปลูก 5,767 ไร่ 2,076 ตัน
การบริโภค ทำพันธุ์และการจำหน่าย
จั ง หวั ด ชั ย ภู ม ิ มี ป ริ ม าณผลผลิ ต ข้ า ว 849,340.66 ตั น แบ่ ง สำหรั บ ไว้ บ ริ โ ภค 256,161.14 ตั น
คิดเป็นร้อยละ 30.16 ไว้สำหรับทำเมล็ดพันธุ์ 33,803.76 ตัน คิดเป็นร้อยละ 3.98 และจำหน่าย 559,375.76 ตัน
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คิดเป็นร้อยละ 65.86 โดยผลผลิตข้าวทั่วไป จำหน่ายในสถานประกอบการในจังหวัดชัยภูมิ ราคาผลผลิต 13,000 20,000 บาท/กิโลกรัม ผลผลิตข้าวอินทรีย์ ปริมาณ 23,026 ตัน
มีการจำหน่ายภายในจังหวัดชัยภูมิ ปริมาณ 22,904 ตัน ได้แก่ บริษัท เมดิฟู้ด จำกัด ปริมาณ 22,898 ตัน และ
จำหน่ายให้โรงพยาบาลในจังหวัดชัยภูมิ 6 ตัน การจำหน่ายในตลาดต่างจังหวัด ได้แก่ สหกรณ์เกษตรอินทรีย์
ร้อยเอ็ด จำกัด ปริมาณ 122 ตัน ราคาผลผลิต 18,000 - 22,000 บาท/ตัน
ปัญหาสำคัญในการปลูกข้าว
1. เมล็ดพันธุ์ เช่น พันธุ์ข้าวปน ขาดแหล่งจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี
2. ปัจจัยการผลิตราคาสูง เช่น ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์
3. ภัยธรรมชาติ ได้แก่ ฝนแล้ง น้ำท่วม
4. ราคาผลผลิตตกต่ำ
5. เกษตรกรบางส่วนขาดทักษะ องค์ความรู้และเทคโนโลยีในการผลิต
6. เกษตรกรปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม
7. โรงสีข้าวชุมชนปริมาณไม่เพียงพอ และประสิทธิภาพในการผลิตต่ำ
แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มศักยภาพการผลิตสู่มาตรฐาน
1.1 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
1) สร้ างเกษตรกรรุ ่นใหม่ ให้ เป็ นผู ้ นำในการผลิ ตมั นสำปะหลั งคุ ณภาพตั้ งแต่ กระบวนการผลิ ต
การแปรรูป การตลาด
2) พัฒนาเกษตรกรทั่วไป ให้มีศักยภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด สู่การเป็น smart farmer และ
เป็นต้นแบบในการผลิตข้าวคุณภาพปลอดภัย
1.2 ลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต
1) การวางแผนการผลิตที่เหมาะสม
2) การปรับปรุงบำรุงดิน เช่น การไถกลบตอซัง การใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายตอซัง
3) การจัดการแหล่งสำรองน้ำในไร่นา
4) ส่ ง เสริ ม การใช้ ป ุ ๋ ย ตามค่ า วิ เ คราะห์ ด ิ น พื ช ปุ ๋ ย สด ปุ ๋ ย คอก ปุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์ สารชี ว ภั ณ ฑ์
ในการกระบวนการผลิต
5) ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมในการผลิต
2. เพิ่มมูลค่าผลผลิต
2.1 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐาน
- พัฒนาการผลิตและการรับรองมาตรฐาน GAP และอินทรีย์
2.2 สร้างรายได้จากเศษวัสดุ
- ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากฟางข้าว เช่น ทำฟางอัดก้อน การทำปุ๋ยอินทรีย์ การทำวัสดุ เพาะ
เห็ด เป็นต้น

1-65

3. การพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐาน
- พัฒนาการผลิตและการรับรองมาตรฐาน GAP และอินทรีย์
- ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพันธ์ข้าวพื้นเมือง (หอมดง) ให้ได้รับรองมาตรฐาน
4. พัฒนาการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ข้าว
- ยกระดับโรงสีข้าวชุมชน
- พัฒนาการแปรรูปข้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
- พัฒนาบรรจุภัณฑ์
5. จัดทำศูนย์ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์
- จัดแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวคุณภาพและรวบรวมเพื่อจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ข้าวให้แก่สมาชิกและ
เกษตรกรทั่วไป
6. ส่งเสริมและพัฒนาการตลาด
- สร้างเครือข่ายผู้ผลิต เชื่อมโยงการตลาด การประชาสัมพันธ์สินค้า
7. บริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า
7.1 การจัดการแปลงที่เหมาะสม
- จัดการแปลงปลูกพืชหรือกิจกรรมการเกษตร ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความ
สะดวกในกระบวนการผลิต
7.2. สร้างรายได้เสริมและลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
- พืชเศรษฐกิจทางเลือก
- เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่
- การเกษตรอื่น ๆ เช่น ประมง ปศุสัตว์ เลี้ยงไหม
7.3 ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ในพื้นที่ทีมีศักยภาพสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ข้อมูลการผลิตมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2563/2564 จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง จำนวน
889,035.81 ไร่ เกษตรกร 52,121 ครัวเรือน ผลผลิตเฉลี่ย 3.38 ตัน/ไร่ ผลผลิตรวม 3,004,941.04 ตัน ราคาผลผลิต
เฉลี่ย 2.60 บาท/กิโลกรัม มีการรวมกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่มันสำปะหลัง จำนวน 78 แปลง เกษตรกร 3,734 ราย
พื้นที่ 48,441 ไร่
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ข้อมูลการผลิตมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2563/2564
จังหวัด/อำเภอ
ชัยภูมิ
1. เมืองชัยภูมิ
2. บ้านเขว้า
3. คอนสวรรค์
4. เกษตรสมบูรณ์
5. หนองบัวแดง
6. จัตุรัส
7. บำเหน็จณรงค์
8. หนองบัวระเหว
9. เทพสถิต
10. ภูเขียว
11. บ้านแท่น
12. แก้งคร้อ
13. คอนสาร
14. ภักดีชุมพล
15. เนินสง่า
16. ซับใหญ่

ข้อมูลการปลูกมันสำปะหลังและการรวมกลุ่ม
ครัวเรือนและพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังทั้งหมด
กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มันสำปะหลัง
ครัวเรือน
แปลง
พื้นที่ (ไร่)
แปลง
ราย
พื้นที่ (ไร่)
52,121
77,456
889,035.81
78
3,734
48,441
4,831
6,545
61,756.74
10
515
5,332
4,973
7,828
79,688.68
18
939
11,362
840
1,360
8,726.89
6
268
2,840
393
472
3,444.26
1
30
580
3,828
4,384
41,957.21
1
130
1,130
6,783
10,278
96,411.97
3
145
2,037
4,367
7,052
66,652.74
5
208
3,444
6,297
9,610
149,826.45
8
392
3,487
9,736
14,152
202,655.45
9
330
6,267
394
453
3,845.56
261
297
1,933.60
1
35
350
1,469
1,962
20,500.17
1
31
380
333
385
2,998.56
0
0
0
2,237
2,838
26,782.89
5
228
3,020
2,361
4,130
33,735.12
1
52
590
3,818
5,710
88,119.55
9
431
7,622

แหล่งรับซื้อผลผลิตมันสำปะหลังที่สำคัญอยู่ในพื้นที่ 10 อำเภอ 84 แห่ง ได้แก่ อำเภอเทพสถิต
17 แห่ง อำเภอบำเหน็จณรงค์ 16 แห่ง อำเภอจัตุรัส 15 แห่ง อำเภอหนองบัวระเหว 11 แห่ง อำเภอเมืองชัยภูมิ
7 แห่ง อำเภอซับใหญ่ 7 แห่ง อำเภอบ้านเขว้า 5 แห่ง อำเภอภักดีชุมพล 3 แห่ง อำเภอภูเขียว 2 แห่งและอำเภอ
เนินสง่า 1 แห่ง
ปัญหาสำคัญในการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกร
ด้านโครงสร้างดิน เกษตรกรมีการไถระเบิดดินดานตามหลักการที่เหมาะสมไม่ถึงร้อยละ 10 ของพื้นที่
ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตตกต่ำ
ด้า นปริมาณผลผลิต ต่ำ ปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังจังหวัดชัยภูมิ เฉลี่ยต่อไร่ 3.38 ตัน ซึ่งหากมี
กระบวนการผลิตอย่างถูกต้องเหมาะสม จะให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่มากกว่า 5 ตัน
ด้านต้นทุนการผลิต สูง เกษตรกรที่สามารถผลิตมันสำปะหลังที่ได้ผลผลิตสูงมีการลงทุนที่สูงขึ้น กว่า
เกษตรกรทั่วไป โดยมีต้นทุนการผลิตต่อไร่ 8,132 บาท (ต้นทุนที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด) โดยมีค่าใช้จ่ายที่
สำคั ญ คื อ ด้ า นแรงงาน ร้ อ ยละ 39.31 ของต้ น ทุ น ทั ้ ง หมด ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการใส่ ป ุ ๋ ย ซึ ่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 25
ของต้ น ทุ น ทั ้ ง หมดส่ ว นเกษตรกรทั ่ ว ไป มี ต ้ น ทุ น การผลิ ต เฉลี ่ ย ต่ อ ไร่ 7,102.71 บาท (ต้ น ทุ น ที ่ เ ป็ น เงิ น สด
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และไม่เป็นเงินสด) โดยมีค่าใช้จ่ายที่สำคัญ ได้แก่ ค่าปุ๋ย คิดเป็นร้อยละ 22.09 ของต้นทุนทั้งหมด และค่าแรงงานในการ
เก็บเกี่ยวและขนส่ง คิดเป็นร้อยละ 19.36 ของต้นทุนทั้งหมด และค่าแรงงานในการเตรียมดิน คิดเป็นร้อยละ 10.54
ด้ า นการหั ก สิ ่ ง เจื อ ปน ผู ้ ป ระกอบการลานมั น สำปะหลั ง จะหั ก สิ ่ ง เจื อ ปนร้ อ ยละ 10 ของผลผลิ ต
ทั้งที่มีคุณภาพ
ด้ า นความแปรปรวนของสภาพแวดล้ อ ม เกษตรกรที ่ ป ลู ก มั น สำปะหลั ง มี ค วามเสี ่ ย งทั ้ ง น้ ำ ท่ ว ม
ภัยแล้ง ตลอดจนโรคและแมลงระบาดในช่วงแล้งยาวนาน
ด้ า นราคาผลผลิ ต ตกต่ ำ ราคาผลผลิ ต มั น สำปะหลั ง ในแต่ ล ะปี ม ี ค วามไม่ แ น่ น อน ทำให้ เ กษตรกร
มีความเสี่ยงจากปัจจัยด้านราคา
แนวทางการพัฒนาการผลิตมันสำปะหลัง
1. ส่งเสริมและพั ฒ นาเกษตรกร โดยการสร้างเกษตรกรรุ่น ใหม่ และพัฒ นาเกษตรกรให้ มี ศ ั ก ยภาพ
การผลิต การแปรรูป การตลาด สู่การเป็น smart farmer และเป็นต้นแบบในการผลิตมันสำปะหลังคุณภาพ
2. การวางแผนการผลิตที่เหมาะสมให้สอดคล้องตามสภาวะอากาศ และสถานการณ์ ด้านการตลาด
3. การปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งดิ น และบำรุ ง ดิ น โดยการไถระเบิ ด ดิ น ดาน การใช้ พ ื ช ปุ ๋ ย สด ปุ ๋ ย คอก
ปุ๋ยอินทรีย์ สารชีวภัณฑ์ในการกระบวนการผลิต
4. การใช้ พ ั น ธุ ์ ม ั น สำปะหลั ง คุ ณ ภาพดี ปราศจากโรคและแมลง มี ค วามเหมาะสมและปรั บ ตั ว ได้ ดี
กับสภาพแวดล้อมในพื้นที่
5. การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน เช่น การเขตกรรม การใช้วิธีกล และการใช้สารชีวภัณฑ์
ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช
6. การบริห ารจัดการแหล่งน้ำและส่งเสริมการใช้ระบบน้ำในแปลงมันสำปะหลัง เช่น ระบบน้ำหยด
การขุดเจาะบ่อบาดาล ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
7. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมที่เหมาะสม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิต เช่น เครื่องปลูก มัน
สำปะหลัง เครื่องกำจัดวัชพืช เครื่องขุดมันสำปะหลัง เครื่องไถระเบิดดิ นดาน หรือองค์ความรู้ และเทคโนโลยี
ที่ปราชญ์เกษตรกร เกษตรกรต้นแบบนำไปใช้ในการผลิตประสบความสำเร็จ
8. การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว โดยการวางแผนการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม
9. เก็บเกี่ยวมันสำปะหลังสะอาดปราศจากเหง้าและสิ่งเจือปน
10. การแปรรูปมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยส่งเสริมการแปรรูปมันสำปะหลังเป็นมันเส้นสะอาด
การแปรรูปมันสำปะหลังเป็นอาหารสัตว์ เช่น มันหมักยีสต์
11. พัฒนาการแปรรูปมันสำปะหลังสู่มาตรฐานอินทรีย์ โดยการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการแปรรูป
ผลผลิตเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบรองรับการเลี้ยงสัตว์ตามมาตรฐานอินทรีย์ ตั้งแต่กระบวนการผลิตถึงการแปรรูป
12. ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูป เช่น วัสดุอุปกรณ์ในการแปรรูปมันสำปะหลัง
เทคโนโลยีการผลิตมันอาหารสัตว์
13. สนับสนุนให้เกิดแหล่งแปรรูปมันสำปะหลังอย่างครบวงจร เช่น ลานตาก โรงเก็บผลผลิต วัสดุอุปกรณ์
ในการผลิต
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14. สร้างเครือข่ายผู้ผ ลิต เชื่อมโยงการตลาด เช่น การรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อเพิ่มอำนาจการต่ อรอง
การเชื ่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยการตลาด (โรงแป้ ง ลานมั น สหกรณ์ โ คนม ฯลฯ) หรื อ การสำรวจตลาดใหม่ เพื ่ อ ใช้
ในการรองรับการแปรรูปและผลิตภัณฑ์อื่นๆ
15. การประชาสัมพัน ธ์ส ิน ค้าเกษตร สร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกร กลุ่มผู้ประกอบการด้านการผลิต
และแปรรูป ผ่านสื่อทุกช่องทาง
16. การจัดการแปลงที่เหมาะสม จัดการแปลงปลูกพืชหรือกิจกรรมการเกษตร ตามความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ และความสะดวกในกระบวนการผลิต
17. สร้างรายได้เสริมและลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ได้แก่ การปลูกพืชเศรษฐกิจทางเลือก
เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ และการเกษตรอื่น ๆ เช่น ประมง ปศุสัตว์ เลี้ยงไหม
อ้อยโรงงาน ปีการผลิต 2563/2564 จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ปลูกอ้อยโรงงาน ปีการผลิต 2563/2564
จำนวน 597,989.60 ไร่ เกษตรกร 44,902 ครัวเรือน ผลผลิตเฉลี่ย 13.40 ตัน/ไร่ ผลผลิตรวม 5,547,274.56 ตัน ราคา
ผลผลิตเฉลี่ย 730 บาท/ตัน จังหวัดชัยภูมิ มีการรวมกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่อ้อยโรงงาน จำนวน 53 แปลง เกษตรกร
3,239 ราย พื้นที่ 45,984.75 ไร่
แสดงข้อมูลการปลูกอ้อยโรงงาน ปีการผลิต 2563/2564
จังหวัด/อำเภอ
ชัยภูมิ
1. เมืองชัยภูมิ
2. บ้านเขว้า
3. คอนสวรรค์
4. เกษตรสมบูรณ์
5. หนองบัวแดง
6. จัตุรัส
7. บำเหน็จณรงค์
8. หนองบัวระเหว
9. เทพสถิต
10. ภูเขียว
11.บ้านแท่น
12. แก้งคร้อ
13. คอนสาร
14. ภักดีชุมพล
15. เนินสง่า
16. ซับใหญ่

ข้อมูลการปลูกอ้อยโรงงานและการรวมกลุ่ม
ครัวเรือนและพื้นที่ปลูกอ้อยโรงงานทั้งหมด
กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่โรงงาน
ครัวเรือน
พื้นที่ (ไร่)
แปลง
ราย
ไร่
44,902
597,989.60
67
3,702
51,212
1,967
19,225.35
6
246
3,891
450
3,162.55
7
294
3,412
7,780
9,449.24
15
669
8,361
5,634
152,199.42
10
685
7,337
4,634
69,811.00
6
227
3,929
1,587
18,265.00
1
50
1,500
1,987
26,803.00
3
144
3,230
150
18,792.00
1,143
12,565.00
2
61
1,073
8,554
120,693.78
3
440
6,637
3,368
26,923.00
6
370
3,369
1,999
49,724.01
4
205
2,904
3,062
36,801.25
3
270
5,073
1,575
17,088.00
790
11,423.00
1
41
496
222
5,064.00
-
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การเก็ บ เกี ่ ย ว : เกษตรกรมี ก ารเก็บ เกี่ ย วอ้ อ ยโรงงานโดยใช้ เ ครื ่อ งจัก รกล จำนวน 119,597.92 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 20 ของพื้นที่เก็บเกี่ยว และเก็บเกี่ยวโดยใช้แรงงานคน จำนวน 478,391.68 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 80
ของพื้นที่เก็บเกี่ยว
ปัญหาที่สำคัญ : เกษตรกรมีการใช้เครื่องจักรกล เช่น รถตัดอ้อย รถไถ เป็นเวลาติดต่อกันหลายปี
ทำให้เกิดชั้นดินดาน ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตตกต่ำ ปัจจัยการผลิตราคาสูง ขาดแคลนแรงงาน ราคาผลผลิตตกต่ำ
ตลอดจนการบริ ห ารจั ด การพื ้น ที ่ ไม่เ หมาะสม ทำให้ส ่งผลต่ อประสิ ทธิภ าพการผลิ ต แล ะการเก็บ เกี่ ยวด้ ว ย
เครื่องจักรกล
แนวทางการพัฒนา :
- ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อเป็นต้นแบบในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตอ้อย
อย่างมีคุณภาพ
- ส่งเสริมการรวมกลุ่มในการบริหารจัดการการผลิต การลดต้นทุนจากการซื้อปัจจัยการผลิต
- ส่งเสริมการใช้ระบบน้ำในแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต
- ปรับปรุงบำรุงดิน ไถระเบิดดินดาน ให้โครงสร้างดินมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ตลอดจน
การบริหารจัดการพื้นที่เพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน 93,089.50 ไร่ เกษตรกร 7,205
ครั ว เรื อ น ผลผลิ ต เฉลี ่ ย 793 กิ โ ลกรั ม /ไร่ ผลผลิ ต รวม 74,305 ตั น จำหน่ า ยให้ แ หล่ ง รั บ ซื ้ อ ผลิ ต
ภายในจังหวัดชัยภูมิ ราคาจำหน่ายเฉลี่ยกิโลกรัมละ 8 บาท โดยมีการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
จำนวน 5 แปลง เกษตรกร 205 ราย พื้นที่ 2,392 ไร่

จังหวัด/อำเภอ
ชัยภูมิ
1. เมืองชัยภูมิ
2. บ้านเขว้า
3. คอนสวรรค์
4. เกษตรสมบูรณ์
5. หนองบัวแดง
6. จัตุรัส
7. บำเหน็จณรงค์
8. หนองบัวระเหว
9. เทพสถิต
10. ภูเขียว
11. บ้านแท่น
12. แก้งคร้อ

ข้อมูลการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และการรวมกลุ่ม
ครัวเรือนและพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งหมด กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ครัวเรือน
แปลง
พื้นที่ (ไร่)
แปลง
ราย
พื้นที่ (ไร่)
7,205
9,502
93,089.50
5
205
2,392
24
30
325.00
4
4
81.75
3
3
17.25
142
178
625.80
1
30
300
116
125
872.00
2,223
3,137
32,064.69
1
49
600
1,343
1,930
17,097.03
139
157
3,500.25
1,041
1,320
15,771.40
106
114
483.50
1
1
25.00
28
28
459.00
-
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จังหวัด/อำเภอ
13. คอนสาร
14. ภักดีชุมพล
15. เนินสง่า
16. ซับใหญ่

ข้อมูลการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และการรวมกลุ่ม
ครัวเรือนและพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งหมด กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ครัวเรือน
แปลง
พื้นที่ (ไร่)
แปลง
ราย
พื้นที่ (ไร่)
608
749
3,651.26
892
1,075
9,942.02
3
126
1,492
39
51
402.53
515
600
7,771.05
-

ยางพารา
จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ปลูกยางพารา จำนวน 88,021 ไร่ เกษตรกร 4,939 ครัวเรือน พื้นที่เปิดกรีด
83,008 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 208 กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตรวม 17,265.66 ตัน ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 42 บาท
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

จังหวัด/อำเภอ
ชัยภูมิ
เมืองชัยภูมิ
บ้านเขว้า
คอนสวรรค์
เกษตรสมบูรณ์
หนองบัวแดง
จัตุรสั
บำเหน็จณรงค์
หนองบัวระเหว
เทพสถิต
ภูเขียว
บ้านแท่น
แก้งคร้อ
คอนสาร
ภักดีชุมพล
เนินสง่า
ซับใหญ่

ยังไม่เปิดกรีด
ครัวเรือน
ไร่
202
5,013
89
1,522
1
3
7
2,152
36
369
7
146
2
68
0
0
2
23
12
114
10
150
1
8
21
263
4
34
7
99
1
44
2
18

เปิดกรีด
ครัวเรือน
ไร่
4,737
83,008
1,322
29,168
63
842
56
754
918
11,272
449
6,530
11
130
33
1,011
94
1,933
312
5,232
335
6,089
81
888
495
10,092
373
4,897
173
3,848
13
146
9
176

รวมทั้งสิ้น
ครัวเรือน
ไร่
4,939
88,021
1,411
30,690
64
845
63
2,906
954
11,641
456
6,676
13
198
33
1,011
96
1,956
324
5,346
345
6,239
82
896
516
10,355
377
4,931
180
3,947
14
190
11
194
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กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ยางพารา
จังหวัดชัยภูมิ มีการรวมกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ยางพารา จำนวน 6 แปลง เกษตรกร 207 ราย พื้นที่ปลูก
3,406 ไร่
ที่
1
2
3
4
ที่
1
2
3

4
5
6

จังหวัด/อำเภอ
แปลง
เกษตรกร (ราย)
พื้นที่ปลูก (ไร่)
ชัยภูมิ
6
207
3,406
เมืองชัยภูมิ
1
32
568
เกษตรสมบูรณ์
2
67
884
หนองบัวแดง
1
33
443
เทพสถิต
2
75
1,511
จังหวัดชัยภูมิ มีผู้ประกอบการรับซื้อยางพารา จำนวน 11 แห่ง ดังนี้
ชื่อสถานประกอบการ
อำเภอ
ชื่อกลุ่ม
ที่อยู่
เมืองชัยภูมิ
สหกรณ์กองทุนสวนยางลำปะทาว จำกัด
หมู่ที่ 3 ตำบลซับสีทอง
เกษตรสมบูรณ์ สหกรณ์กองทุนสวนยางเกษตรสมบูรณ์ จำกัด
หมู่ที่ 6 ตำบลหนองโพนงาม
กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย. บ้านโนนสง่า
หมู่ที่ 9 ตำบลหนองโพนงาม
หนองบัวแดง
กลุ่มชาวสวนยาง กยท. บ้านหนองกุงรวมใจ
หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแวง
กลุ่มชาวสวนยาง กยท. บ้านบ่อทอง
หมู่ที่ 8 ตำบลถ้ำวัวแดง
กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท. ตำบลนางแดด หมู่ที่ 21 ตำบลนางแดด
เทพสถิต
สหกรณ์กองทุนสวนยางชัยมงคลเทพสถิต จำกัด หมู่ที่ 10 ตำบลโป่งนก
กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางสะพานยาว
หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งนก
ภูเขียว
กลุ่มชาวสวนยาง กยท. พารวยภูเขียว
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเพชร
คอนสาร
สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราชัยภูมิ จำกัด
หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งลุยลาย
สหกรณ์การเกษตรโครงการทุ่งลุยลาย จำกัด
หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งลุยลาย
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มะม่วง จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ปลูกมะม่วง ทั้งหมด 42,825 ไร่ เกษตรกร 33,098 ครัวเรือน มีการรวมกลุ่ ม
เกษตรแปลงใหญ่มะม่วง 4 แปลง เกษตรกร 228 ราย พื้นที่ปลูก 3,874 ไร่
ข้อมูลการปลูกมะม่วงและการรวมกลุ่ม
จังหวัด/อำเภอ
ชัยภูมิ
1.เมืองชัยภูมิ
2.บ้านเขว้า
3.คอนสวรรค์
4.เกษตรสมบูรณ์
5.หนองบัวแดง
6.จัตุรัส
7.บำเหน็จณรงค์
8.หนองบัวระเหว
9.เทพสถิต
10.ภูเขียว
11.บ้านแท่น
12.แก้งคร้อ
13.คอนสาร
14.ภักดีชุมพล
15.เนินสง่า
16.ซับใหญ่

ครัวเรือนและพื้นที่ปลูกมะม่วง
ครัวเรือน
พื้นที่ปลูก (ไร่)
1,403
11,755.47
117
403.8
23
49.25
19
43.5
42
118.36
757
9,443.35
28
129.62
28
70.25
16
63.75
75
311.93
45
123.22
6
20.25
68
209.38
88
181.42
65
512.75
20
58.9
6
15.75

กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะม่วง
แปลง
ราย
ไร่
4
225
3,776
1
30
100
3
195
3,676
-
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ส้มโอ จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ปลูกส้มโอ ทั้งหมด 2,111.93 ไร่ เกษตรกร 487 ครัวเรือน มีการรวมกลุ่มเกษตร
แปลงใหญ่ส้มโอ 6 แปลง เกษตรกร 288 ราย พื้นที่ปลูก 1,599 ไร่
ข้อมูลการปลูกส้มโอและการรวมกลุ่ม
จังหวัด/อำเภอ

ชัยภูมิ
1.เมืองชัยภูมิ
2.บ้านเขว้า
3.คอนสวรรค์
4.เกษตรสมบูรณ์
5.หนองบัวแดง
6.จัตุรัส
7.บำเหน็จณรงค์
8.หนองบัวระเหว
9.เทพสถิต
10.ภูเขียว
11.บ้านแท่น
12.แก้งคร้อ
13.คอนสาร
14.ภักดีชุมพล

ครัวเรือนและพื้นที่ปลูกส้มโอ

กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ส้มโอ

ครัวเรือน

พื้นที่ปลูก (ไร่)

แปลง

ราย

ไร่

487

2,111.93

8

394

2,064

2

2.00

-

-

-

1
6
216
14
3
1
4
2
22
196
6
13
1

1.00
17.50
776.43
33.75
25.00
4.00
18.75
4.00
121.25
998.50
42.50
60.25
7

2
6
-

170
224
-

948
1,116
-
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มะขาม จั ง หวั ด ชั ย ภู ม ิ มี พ ื ้ น ที ่ ป ลู ก มะขาม ทั ้ ง หมด 12,047.11 ไร่ เกษตรกร 1,316 ครั ว เรื อ น
มีการรวมกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่มะขามหวาน 2 แปลง เกษตรกร 86 ราย พื้นที่ปลูก 1,235 ไร่
จังหวัด/อำเภอ
ชัยภูมิ

1.เมืองชัยภูมิ
2.บ้านเขว้า
3.คอนสวรรค์
4.เกษตรสมบูรณ์
5.หนองบัวแดง
6.จัตุรัส
7.บำเหน็จณรงค์
8.หนองบัวระเหว
9.เทพสถิต
10.ภูเขียว
11.บ้านแท่น
12.แก้งคร้อ
13.คอนสาร
14.ภักดีชุมพล
15.เนินสง่า
16.ซับใหญ่

ข้อมูลการปลูกมะขามและการรวมกลุม่
ครัวเรือนและพื้นที่ปลูกมะขาม
กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะขาม
ครัวเรือน
พื้นที่ปลูก (ไร่)
แปลง
ราย
ไร่
1,316
12,047.11
4
170
2,305

28
1
4
59
71
5
9
7
29
11
1
22
111
950
1
7

257.65
0.5
9.5
229.8
393.5
36.09
27.75
44.5
179
75.76
1
84.75
761.1
9,916.21
5
25

4
-

170
-

2,305
-
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ทุเรียน จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ปลูกทุเรียน ทั้งหมด 1,005.32 ไร่ เกษตรกร 238 ครัวเรือน มีการรวมกลุ่มเกษตร
แปลงใหญ่ทุเรียน 1 แปลง เกษตรกร 32 ราย พื้นที่ปลูก 90 ไร่
จังหวัด/อำเภอ
ชัยภูมิ

1.เมืองชัยภูมิ
2.บ้านเขว้า
3.คอนสวรรค์
4.เกษตรสมบูรณ์
5.หนองบัวแดง
6.จัตุรัส
7.บำเหน็จณรงค์
8.หนองบัวระเหว
9.เทพสถิต
10.ภูเขียว
11.บ้านแท่น
12.แก้งคร้อ
13.คอนสาร
14.ภักดีชุมพล
15.เนินสง่า
16.ซับใหญ่

ข้อมูลการปลูกทุเรียนและการรวมกลุม่
ครัวเรือนและพื้นที่ปลูกทุเรียน
กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียน
ครัวเรือน
พื้นที่ปลูก (ไร่)
แปลง
ราย
ไร่
372
2,022.56
1
32
90

93
1
0
15
22
0
2
9
101
74
35
19
1

442.50
6.00
0.00
134.65
128.25
0.00
2.00
24.00
753.61
303.81
135.25
87.5
5

1
-

32
-

90
-
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6.2 การประมง
ด้านการประมง
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาที่ขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 26,000 กว่าราย แบ่งเป็น

1. เลี้ยงแบบยังชีพที่ขึ้นทะเบียน 25,700 กว่าราย
พั น ธุ ์ ป ลาเศรษฐกิ จ จากข้ อ มู ล จำนวนชนิ ด สั ต ว์ น ้ ำที ่ ม ี ก ารเลี ้ย งในจั ง หวั ด ชั ย ภูม ิ ท ั ้ ง หมด 17 ชนิ ด
และจำนวนบ่อดินทั้งหมดกว่า 30,000 บ่อ
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2. การเลี้ยงเชิงพาณิชย์ที่ขึ้นทะเบียน 300 กว่าราย
2.1 พัน ธุ์ปลาเศรษฐกิจ จากข้อมูลจำนวนชนิดสัตว์น้ำที่มีการเลี้ยงในจังหวัดชัยภูมิทั้งหมด 6 ชนิด
และจำนวนบ่อดินทั้งหมดกว่า 600 บ่อ

2.2 ปลาในกระชัง 1,295 กระชัง
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การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลา

ผลผลิตสัตว์น้ำแยกตามลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิจากจำนวนผลผลิตทั้งหมด
6,000 กว่าตัน จำแนกเป็น
- ขายสด
40.89 %
- บริโภคในครัวเรือน 53.33 %
- ทำเค็ม
0.75 %
- นึ่งย่าง
3.5 %
- ปลาร้า/ปลาเจ่า
0.25 %
- ปลาส้ม
1.17 %
- อื่น ๆ
0.11 %
ผลผลิตที่จำหน่ายในจังหวัดชัยภูมิ
1. ผลผลิตที่ได้จากกลุ่มที่เลี้ยงแบบยังชีพ ในบ่อดิน ส่วนใหญ่จะนำสัตว์น้ำมาบริโภคภายในครัวเรือน
เท่านั้น คิดเป็นปริมาณผลผลิตประมาณ 5,500 ตัน
2. ผลผลิตที่ได้จากกลุ่มที่เลี้ยงแบบเชิงพาณิชย์ ในบ่อดิน ตำบลบ้านค่าย, ตำบลกะฮาด เป็นการเลี้ยงใน
ลักษณะเชิงธุรกิจ จับสัตว์น้ำมาขายในท้องตลาด คิดเป็นปริมาณผลผลิตประมาณ 500 ตัน
3. ผลผลิตปลาในกระชัง จำหน่ายภายในจังหวัด ร้อยละ 10 คิดเป็นผลผลิตประมาณ 109.2 ตัน
ผลผลิตที่มีการจำหน่ายนอกเขตจังหวัด
1. ผลผลิตปลาในกระชัง จำหน่ายในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดขอนแก่น ร้อยละ 90 คิดเป็นผลผลิต
ประมาณ 1,450.8 ตัน
2. ผลผลิ ต ที ่ ไ ด้ จ ากกลุ ่ ม ที ่ เ ลี ้ ย งแบบเชิ ง พาณิ ช ย์ ในบ่ อ ดิ น ตำบลบ้ า นค่ า ยและตำบลกะฮาด
มีการส่งออกในเขตพื้นที่ใกล้เคียงเขตอำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณผลผลิตประมาณ 10 ตัน
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สถานที่จำหน่าย
1. ตลาดกลาง จังหวัดชัยภูมิ ไม่มีตลาดกลางในการจำหน่ายผลผลิตสัตว์น้ำ
2. ตลาดสด มีการจำหน่ายตามตลาดสดทั้ง 16 อำเภอ ตลาดนัด รถเร่ และจำหน่ายให้พ่อค้าคนกลาง
6.3 การปศุสัตว์
ด้านการปศุสัตว์
การเลี้ยงโคเนื้อ
ปี (พ.ศ.)
โคเนื้อ
2560
2561
2562
2563
จำนวนฟาร์มตามมาตรฐานของกรมปศุ
สัตว์ (แห่ง)
จำนวนโคเนื้อที่เลี้ยง (ตัว)
71,622
75,038
77,922
79,506
จำนวนเกษตรกรที่เลี้ยง (ราย)
10,362
10,813
10,9937
11,215
ราคาเฉลี่ยเนื้อชำแหละแล้ว (บาท/
280
280
300
300
กก.)
ราคาเฉลี่ย (บาท/ตัว)
30,000
30,000
35,000
39,000
มูลค่ารวม (เฉลี่ย/ตัว x จำนวนโค) 2,148,660,000 2,251,140,000 2,727,270,000 3,100,734,000
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ (แห่ง)
38
38
การเลี้ยงโคนม
โคนม

2559
2

2560
2

ปี (พ.ศ.)
2561
-

2562
-

2563
32

จำนวนฟาร์มตามมาตรฐาน
ของกรมปศุสัตว์ (แห่ง)
จำนวนโคนมที่เลี้ยง (ตัว)
3,404
3,542
4,628
4,863
5,185
จำนวนเกษตรกรที่เลี้ยง (ราย)
85
93
93
138
144
ปริมาณน้ำนมที่รีดได้ทั้งปี
8,436,768 8,760,000 11,400,000 12,000,000 10,952,550
(กก.)
ราคาเฉลี่ย (บาท/ตัว)
19.00
19.00
19.00
20.00
18.00
มูลค่ารวมน้ำนมดิบ (บาท)
160,298,592 216,600,000 216,600,000 240,000,000 197,145,900
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การเลี้ยงกระบือ
กระบือ

2560
-

ปี (พ.ศ.)
2561
-

2559
86

2560
90

ปี (พ.ศ.)
2561
90

2562
60

2563
88

16,335,000
895

21,359,300
97

23,155,000
97

14,000,000
100

4,490,270
87

2559
-

2562
-

2563
-

จำนวนฟาร์มตามมาตรฐาน
ของกรมปศุสัตว์ (แห่ง)
จำนวนกระบือที่เลี้ยง (ตัว)
6,215
8,708
10,247
11,009
12,042
จำนวนเกษตรกรที่เลี้ยง (ราย)
950
1,402
1,611
1,727
1,874
ราคาเฉลี่ยเนื้อชำแหละแล้ว
300
280
280
300
300
(บาท/กก.)
ราคาเฉลี่ย (บาท/ตัว)
45,000
35,000
35,000
35,000
39,000
มูลค่ารวม (เฉลี่ย/ตัว x
279,675,000 304,780,000 358,645,000 385,315,000 469,638,000
จำนวนกระบือ)
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ (แห่ง)
38
38
38
38
34
การเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ
ไก่พันธุ์เนื้อ
จำนวนฟาร์มตามมาตรฐาน
ของกรมปศุสัตว์ (แห่ง)
จำนวนไก่ที่เลี้ยง (ตัว)
จำนวนเกษตรกรที่เลี้ยง (ราย)
ราคาเฉลี่ย (บาท/กก.)
ราคาเฉลี่ย (บาท/ตัว)
มูลค่ารวม (บาท)

38
36.25
36.25
40
32
87
90.00
90.00
90
83.5
1,421,145,000 1,922,337,000 2,083,950,000 1,260,000,000 374,937,545
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การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
ไก่พันธุ์ไข่

2559
6

2560
7

ปี (พ.ศ.)
2561
7

2562
90

2563
7

จำนวนฟาร์มตามมาตรฐาน
ของกรมปศุสัตว์ (แห่ง)
จำนวนไก่ที่เลี้ยง (ตัว)
1,119,044
1,139,250
954,500
7,225,629
1,205,820
จำนวนเกษตรกรที่เลี้ยง(ราย)
2,357
1,392
9
73,876
1,849
ปริมาณไข่ไก่ (ฟอง)
326,760,840 331,521,750 277,760,000 290,000,000 242,954,400
ราคาเฉลี่ย (บาท/ฟอง)
3.20
2.80
2.80
3
2.9
มูลค่าไข่ไก่รวม (บาท/ปี)
1,045,634,688 928,260,900 777,728,000 870,000,000 704,567,760
การเลี้ยงแพะ
ปี (พ.ศ.)
แพะ
2559
2560
2561
2562
2563
จำนวนฟาร์มตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์
(แห่ง)
จำนวนแพะที่เลี้ยง (ตัว)
2,474
3,837
6,252
11,153
16,812
จำนวนเกษตรกรที่เลี้ยง (ราย)
66
150
242
451
683
ราคาเฉลี่ยเนื้อชำแหละแล้ว (บาท/กก.)
380
320
120
120
120
ราคาเฉลี่ย (บาท/ตัว)
2,860
2,800
3,000
3,000
3,000
มูลค่ารวม (เฉลี่ย/ตัว x จำนวนแพะ)
7,075,640 10,743,600 18,756,000 33,459,000 50,436,000
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ (แห่ง)
การเลี้ยงแกะ
ปี (พ.ศ.)
แกะ
2560
2561
2562
2563
จำนวนฟาร์มตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ (แห่ง)
จำนวนแกะที่เลี้ยง (ตัว)
441
404
519
481
จำนวนเกษตรกรที่เลี้ยง (ราย)
11
16
29
32
ราคาเฉลี่ยเนื้อชำแหละแล้ว (บาท/กก.)
300
120
125
125
ราคาเฉลี่ย (บาท/ตัว)
2,500
3,000
3,200
3,750
มูลค่ารวม (เฉลี่ย/ตัว x จำนวนแกะ)
1,102,500 1,212,000 1,660,800 1,803,750
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ (แห่ง)
-
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6.4 การบริการ
ชัยภูมิมีการประกอบอาชีพ การบริการแยกออกเป็นประเภทที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลประเภทหมวด
ธุรกิจ คือ โรงแรมและภัตตาคาร จำนวน 18 ราย การขายปลีกส่ง ซ่อมแซมจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล ของใช้ใน
ครัวเรือน จำนวน 469 ราย การผลิต จำนวน 202 ราย การก่อสร้าง จำนวน 469 ราย การบริการด้านสุขภาพและ
สังคมสงเคราะห์ 12 ราย การใช้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนอื่นๆ 244 ราย การขนส่งที่เก็บสินค้าและคมนาคม
7 ราย ตัวกลางทางการเงิน จำนวน 43 ราย อสังหาริมทรัพย์และการให้เช่า และบริการธุรกิจ จำนวน 36 ราย การทำ
เหมืองแร่และเหมืองหิน จำนวน 9 ราย การไฟฟ้า แก็ส การประปา จำนวน 6 รายการประมง จำนวน 2 ราย
การเกษตร การล่าสัตว์ และการป่าไม้ จำนวน 34 ราย รวมยอดการจดทะเบียน ทั้งจังหวัด 1,696 ราย มีทุนจด
ทะเบียน จำนวน 9,019,938,148 บาท ถ้าแยกเป็นรายอำเภอที่มีจำนวนจดทะเบียน จำนวน3,129,438,548 บาท
รองลงมาคืออำเภอ ภูเขียว จำนวน 138 ราย ทุนจดทะเบียน 517,940,000 บาท อันดับสามอำเภอจัตุรัส จำนวน 145
ราย ทุนจดทะเบียน 1,218,550,000 บาท นอกจากนี้มีการจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนอำเภอต่างๆ ทั้งจังหวัดตาม
สัดส่วนมากน้อย ตามลำดับความเจริญของเศรษฐกิจและประชากร
6.5 การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว
จังหวัดชัยภูมิมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ 45 แห่ง แบ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 27 แห่ง เช่น น้ำตก
ภูเขา ป่าไม้ และถ้ำต่าง ๆ แหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์โบราณวัตถุ และโบราณสถาน 12 แห่ง เช่น ปรางค์
กู่ ภูพระ ภูแฝด และพระพุทธรูปสมัยทราวดี เป็นต้น และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 6 แห่ง ดังนี้
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี
และศาสนา
15. ถ้ำวัวแดง
1. อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล (แล)
16. ถ้ำพระ
2. ศาลเจ้าพ่อพญาแล
17. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนอง 3. ปรางค์กู่
แวง
4. ภูแฝด (รอยพระบาท)
18. ผาเกิ้ง
5. ภูพระ (พระเจ้าตื้อ)
19. อุทยานแห่งชาติไทรทอง 6. ใบเสมา (วัดกุดโง้ง)
20. อุทยานแห่งชาติภูแลนคา 7. สระหงส์
21. บึงละหาน
8. กู่แดง
22. ถ้ำผามอง
9. พระธาตุหนองสามหมื่น
23. ภูตะเภา
10. พระใหญ่และใบเสมา
24. เขื่อนห้วยกุ่ม
วัดคอนสวรรค์
25. ถ้ำประกายเพชร
11. พระแท่นบัลลังก์
26. ถ้ำบนเขาพญาฝ่อ
12. พระธาตุกุดจอก
27.ป่าโล่ใหญ่

ธรรมชาติ
1. อุทยานแห่งชาติตาดโตน
2. น้ำตกผาเอียง
3. น้ำตกตาดฟ้า
4. อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
5. น้ำตกเทพพนา
6. น้ำตกเทพประทาน
7. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว
8. ทุ่งกะมัง
9. เขื่อนจุฬาภรณ์
10. สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว
11. น้ำผุดนาวงเดือน
12. น้ำผุดหินลาด
13. ถ้ำแก้ว
14. ถ้ำประทุม

ศิลปวัฒนธรรมและอื่น ๆ
1. หมู่บ้านทอผ้าไหม บ้านเขว้า
2. ศูนย์รวมไม้ดัดบ้านแข้
3. ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ผ้าขิด
4. บ้านค่าย (หมู่บ้านช้าง)
5. ประเพณีรำผีฟ้า
6. หมู่บ้านชาวบน
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ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ
1. ทรัพยากรการท่องเที่ยว
จั ง หวั ด ชั ย ภู ม ิ มี ส ถานที ่ ท ่ อ งเที ่ ย วเป็ น จำนวนมาก ประกอบด้ ว ยแหล่ ง ท่ อ งเที ่ ย วทางธรรมชาติ
แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี ที่มีความสำคัญและได้รับความ
นิยมจากนักท่องเที่ยว ได้แก่
อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล ประดิษฐานที่วงเวียนศูนย์ราชการ ทางเข้าตัวเมืองชัยภูมิ ชาวเมืองชัยภูมิ ได้
ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระยาภักดีชุมพล (แล) ผู้ก่อตั้งเมือง ซึ่งชาวชัยภูมิเรียกว่า “เจ้าพ่อพญาแล”
ศาลเจ้าพ่อพญาแล ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิประมาณ 2 กิโลเมตร ตั้งอยู่ติดกับบริเวณสวนสาธารณะหนอง
ปลาเฒ่า เป็นที่สถิตดวงวิญญาณของพระยาภักดีชุมพล (แล) หรือเจ้าพ่อพญาแล ผู้ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาว
ชัยภูมิ มีการจัดพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณ และแห่บายศรีที่ยิ่งใหญ่ ถวายแด่เจ้าพ่อพญาแล ในงานบุญเดือนหกเป็น
ประจำทุกปี
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติตาดโตน อยู่ห่างจากตัวเมือง 21 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวน้ำตก น้ำตกตาด
โตนประกอบด้วยลานหินที่กว้างใหญ่และมีน้ำตกไหลลดหลั่นเป็นชั้น ๆ สวยงาม มีน้ำไหลตลอดทั้งปี
อุทยานแห่งชาติภ ูแลนคา อยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิประมาณ 31 กิโลเมตร บนทางหลวง
หมายเลข 2159 (ชัยภูมิ - หนองบัวแดง) พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนกัน ทำให้มีอากาศที่เย็นสบายตลอด
ทั้งปี แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ จุดชมวิวภูแลนคา ผากล้วยไม้ หินปราสาท หินประตูโขลง จุดชมวิวยอป่า จุดชมวิว
ผาหัวนาค ป่าปรงพันปี
แหล่งท่องเที่ยวมอหินขาว อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 40 กิโลเมตร ประกอบด้วยกลุ่มหินทรายสีขาว
ซึ่งเกิดจากการสะสมของตะกอนทรายและดินเหนียวแข็งตัวกลายเป็นหิน ประกอบด้วยกลุ่มหินต่าง ๆ ได้แก่ เสาหิน
5 แท่ง กลุ่มหินเจดีย์ กลุ่มหินโขลงช้าง
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 105 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนเทือกเขาพังเหย
มีอากาศเย็นสบายตลอดปี แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ ทุ่งดอกกระเจียว ผาสุดแผ่นดิน ป่าหินงาม น้ำตกเทพพนา
น้ำตกเทพประทาน เขาพนมโดม โดยนักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวในห้วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงที่
ดอกกระเจียวบานสวยและงดงาม
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ไ ทรทอง ตั้ ง อยู ่ บ นเทื อ กเขาพั ง เหย อยู ่ ห ่ า งจากตั ว เมื อ งชั ย ภู ม ิ ป ระมาณ
70 กิโลเมตร บนทางหลวงหมายเลข 225 (ชัยภูมิ - นครสวรรค์) แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ ทุ่งบัวสวรรค์
(ทุ่งดอกกระเจียว) น้ำตกไทรทองน้ำตกชวนชม ผาพ่อเมืองจุดชมวิวเขาพังเหย หินเทิน โดยนักท่องเที่ยวนิยมมา
ท่ อ งเที ่ ย วในห้ ว งเดื อ นมิ ถ ุ น ายนถึ ง สิ ง หาคม ซึ ่ ง เป็ น ช่ ว งที ่ ด อกบั ว สวรรค์ บ าน โดยนั ก ท่ อ งเที ่ ย วที ่ น ิ ย ม
การท่องเที่ยวเชิงผจญภัยให้ความนิยมอย่างสูง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ห่างจากตัวเมืองประมาณ 130 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ป่าในเขตอำเภอ
คอนสาร เกษตรสมบู ร ณ์ และหนองบั ว แดง มี พ ื ้ น ที ่ ป ระมาณ 1,125,000 ไร่ ดู แ ลด้ า นการอนุ ร ั ก ษ์ ส ั ต ว์ ป่ า
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การเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์สัตว์ป่า เช่น ไก่ฟ้าพญาลอ นกยูง เก้ง กวาง และเนื้อทราย เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้สนใจ
ศึกษาธรรมชาติอย่างใกล้ชิด สถานที่น่าสนใจในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ได้แก่ ทุ่งกะมัง ภูคิ้ง บึงแปน
เขื่อนจุฬาภรณ์ (เขื่อนน้ำพรม) จากตัวเมืองชัยภูมิใช้เส้นทางชัยภูมิ - ชุมแพ (ทางหลวงหมายเลข 201) และ
ทางหลวงหมายเลข 2055 (อำเภอคอนสาร) รวมระยะทาง 120 กิโลเมตร เป็นลักษณะเขื่อนอเนกประสงค์ในความ
ดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าและยังอำนวย
ประโยชน์ในด้านชลประทานบริเวณเขื่อนมีทิวทัศน์ที่งดงาม อากาศเย็นสบายตลอดปี
แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและโบราณคดี
พระปรางค์กู่ เป็นโบราณสถาน ตั้งอยู่ที่ถนนบรรณาการ บ้านหนองบัว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ มีฐานสี่เหลี่ยม สร้างด้วยศิลาแลงวางซ้อนกันจากฐานถึงยอด ภายในบรรจุพระพุทธรูปดินเผา เชื่อกัน
ว่าเป็นอโรยาศาล (โรงพยาบาล) ในสมัยก่อน
ประวัติ
พระปรางค์กู่สร้างโดย "พระไภษชัยคุรุไวฑูรย์ประภา" เมื่อ พ.ศ. 1724–1761 หรือ พุทธศตวรรษที่ 18
ในสมัยอาณาจักรขอม ในรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยสร้างเป็นปรางค์ศิลาแลงทั้งหลัง มีประตูเข้าทางทิศ
ตะวันออก มีกำแพงรูปสี่เหลี่ยมล้อมรอบ ภายในพระปรางค์กู่มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่เคลื่อนย้ายมาจากที่อื่น
ประดิษฐานอยู่ มีเศียรเทวดาอิทธิพลศิลปะขอม ทับหลังที่กรอบประตูสลักเป็นรูปไตรรัตนมหายาน มีความหมายถึง
พระพุทธเจ้าทรงมีความรู้การแพทย์ ทำให้ประชาชนมีความสุขและไม่มีโรคปรางค์กู่มีแผนผังและลักษณะแบบเดียวกัน
กับอาคารที่เชื่อกันว่าเป็นอโรคยาศาล มีข้อความว่าให้อยู่ใต้พระบารมีของพระพุทธเจ้าผู้ทรงการแพทย์ คือ พระไภษ
ชัยคุรุไวฑูรย์ประภา ผู้ประทานความสุขเกษมและความไม่มีโรคให้แก่ประชาชน ปัจจุบันเป็นโบราณสถานที่สำคัญและ
มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิ และยังเป็นที่เคารพของคนในจังหวัดชัยภูมิเป็นอย่างสูงอีกด้วย
ลักษณะทั่วไป
ปรางค์กู่เป็นโบราณสถานอีกแห่งหนึ่ง ที่มีแผนผังและลักษณะเหมือนกับโบราณสถานที่ได้พบหลักฐาน
ว่าเป็นอโรคยาศาล ที่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 18 ก็คือ มีองค์ประธานอยู่ตรงกลาง 1 องค์ บรรณาลัยด้านหน้า 1
หลัง ล้อมด้วยกำแพงซึ่งมีโคปุระเฉพาะด้านหน้าทั้งหมด ก่อด้วยอิฐศิลาแลงยกเว้นกรอบประตูหน้าต่าง ทับหลังเสา
ประดับล้วนเป็นหินทราย หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของปรางค์มีสระน้ำ 1 สระ ยังคง
สภาพสมบูรณ โดยเฉพาะองค์ประธานซึ่งมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 5 เมตร ย่อมุมไม้สิบสอง ด้านหน้ามีประตู
ทำเป็นมุขยื่นออกมา ผนังปรางค์อีก 3 ด้านเป็นประตูหลอก จำหลักภาพตรงกลางเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งปาง
สมาธิ ซึ่งจับท่อนพวงมาลัยไว้ด้วยมือทั้งสองข้าง ด้านข้างทางซ้ายและขวาจำหลักรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 4
กร กับรูปนางปรัชญาปารมิตา ด้านหน้ามีทับหลังเช่นกัน สันนิษฐานว่าสลักเป็นภาพเดียวกัน แต่ปัจจุบันลบเลือน
มาก ที่ช่องประตูหลอกด้านทิศเหนือยังมีพระพุทธรูปศิลาปางสมาธิ ศิลปะแบบทวาราวดี ขนาดสูง 1.75 เมตร
หน้าตักกว้าง 7.5 เมตร ประดิษฐานอยู่ 1 องค์ ซึ่งเป็นของที่เคลื่อนย้ายมาจากที่อื่น
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโบราณสถาน
1.ซุ้มโคปุระ คือ ที่อยู่ของพาหนะของเทพเจ้าที่รักษาพระองค์ มีเทพประจำ 8 ทิศ
2.ปรางค์ประธาน มีพระพุทธรูปปางสมาธิอยู่ด้านใน มีเศียรที่ทำการสร้างขึ้นมาใหม่
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3.บรรณาลัย เป็นที่เก็บยาอยู่ขวามือของโบราณสถาน มีแท่นรูปเคารพ (แท่นโยนี) อยู่ข้างใน
4.กำแพงล้อมปรางค์และประตูซุ้มทางเข้า-ออก
5.บ่อน้ำ
หลักฐานที่พบ
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของปรางค์มีสระน้ำ 1 สระ ยังคงมีสภาพสมบูรณ์ดีเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
องค์ประธานซึ่งมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 5 เมตร ย่อมุมไม้สิบสองด้านหน้ามีประตูทำเป็นมุขยื่นออกมา
ผนังปรางค์มี 3 ด้าน เป็นประตูหลอก จำหลักภาพตรงกลางเป็นพระพุทธรู ปปางสมาธิเหนือกาล ซึ่อถือพวงมาลัยไว้
ด้วยมือทั้งสองข้าง ด้านข้างทางซ้ายและขวาจำหลักรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 4 กร กับรูปนางปรัชญาปารมิตา
ด้านหน้ามีทับหลังเช่นกัน สันนิษฐานว่าสลักเป็นภาพเดียวกัน แต่ปัจจุบันลบเลือนไปมากที่ช่องประตูหลอกด้านทิศ
เหนือยังมีพระพุทธรูปศิลา ศิลปะแบบทวาราวดี ขนาดสูง 1.75 เมตร หน้าตักกว้าง 7.5 เมตร ประดิษฐานอยู่ 1 องค์
ซึ่งเป็นของที่เคลื่อนย้ายมาจากที่อื่น
ภาพสลักที่สำคัญของโบราณสถาน
1.ภาพพระโพธิสัตว์อวโรกิเตศวร 4 กร
2.ปรางค์ประธานจะมีหน้ากาล ด้านบนสลักภาพพระพุทธรูปปรางค์สมาธิ
3.ทัพหลังมุขด้านทิศเหนือของปราสาทประธาน สันนิษฐานว่าเป็นภาพพระรัตนไตรมหายาน
4.ภาพพุทธประวัติตอนเจ้าชายสิทธัตถะ เสด็จออกมามหาภิเนษกรมณ์ที่หน้าบันด้านทิศตะวันตก
ของบรรณาลัย
งานประจำปี
จะจัดขึ้นเมื่อตรงกับ ขึ้น 13-15 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี โดยบริเวณที่จัดอยู่ ณ ลานกว้างรอบๆ องค์พระ
ธาตุปรางค์กู่ ในงานจะมีทั้งมหรสพ แสง สี เสียง เครื่องเล่นต่างๆ เป็นต้น
การเดินทาง
ตั้งอยู่ที่ถนนบรรณาการ บ้านหนองบัว ตำบลในเมือง อำเถอเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ อยู่ห่างจากตัว
จังหวัดประมาณ 3 กิโลเมตร จากจังหวัดชัยภูมิมาตามทางหลวงหมายเลข 202 ประมาณ 1 กิโลเมตรจะมีทางแยก
เลี้ยวขวาเข้าปรางค์กู่ตามทางหลวงหมายเลข 2158 เป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร โดยจะเห็นวัดชื่อว่าวัด
ปรางค์กู่
วัดพระพุทธบาทภูแฝด ตั้งอยู่ที่ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 23
กิโลเมตร เส้นทางเดียวกับวัดศิลาอาสน์ ภูพระ โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 201 (ชัยภูม-ิ แก้งคร้อ) เป็นเนินเขาเตี้ย
ๆ มีรอยพระพุทธบาทในก้อนหิน คล้ายพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรี ทางเข้าวัดทั้งสองข้างทางมีต้นไม้เรียงราย
ตลอดแนว นอกจากนี้ โดยผู้ที่สนใจสักการะศาสนสถาน ในจังหวัดชัยภูมิยังมีอีกหลายแห่งด้วยกัน คือ พระพุทธ
บาทเขายายหอม ตั้งอยู่บนลานหินยอดภูเขายายหอม ในเทือกเขาพังเหย ในบริเวณ วัดพระพุทธบาท เขายายหอม
ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต พบเมื่อปี พ.ศ. 2412 เป็นรอยพระพุทธบาทข้างซ้าย ประทับลึกลงไปในลานหินสี
แดง ขนาดกว้าง 75 เซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตร ลึก 45 เซนติเมตร ปลายรอบพระพุทธบาทหันเยื้องไปทางทิศ
อาคเนย์ อยู่ห่างจากตัวอำเภอเทพสถิต ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 65 กิโลเมตร พระธาตุหนองสาม
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หมื่น ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุหนองสามหมื่น บ้านแก้ว ตำบลบ้านแก้ว อำเภอภูเขียว เป็นเจดีย์ก่อด้วยอิฐ ฉาบปูน ย่อมุม
ไม้สอบสอง ตั้งอยู่บนฐานเขียวรูปสี่เหลี่ ยมจัตุรัส กว้างประมาณ 13.30 เมตร มีบันไดทางขึ้นสามด้าน บันไดกว้าง
ประมาณ 4.90 เมตร มีห้าขั้น มีลานทักษิณรอบองค์เจดีย์ ถัดขึ้นไปเป็นฐานเขียง รอบรังฐานบัวขององค์เรือนธาตุ
เป็นฐานบัวคว่ำบัวหงาย มีเส้นลวด บัวคั่นกลางองค์เรือนธาตุบนมีซุ้มจรนำอยู่ทั้งสี่ทิศ ภายในซุ้มจรนำด้านทิศเหนือ
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางรำพึง เช่นเดียวกับทิศตะวันตก ส่วนซุ้มด้านทิศตะวันออกและทิศใต้เป็นพระพุทธรูปปาง
ลีลา ลักษณะพุทธศิลป์มีอิทธิพลของศิลปะล้านช้างปะปนอยู่ทั้งส่วนพระพักตร์ และเครื่องทรง เหนือเรือนธาตุทำย่อ
เก็จไม้ยี่สิบ มีสถูปขนาดเล็กอยู่ทั้งสี่ทิศ ส่วนยอดเจดีย์มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม ตรงกลางป่องออกเล็กน้อย ยอด
ปลายเรียว สันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 21-22 ตั้งอยู่ที่ ตำบลนาเสียว ห่างจากตัวเมืองประมาณ
23 กิโลเมตร เส้นทางเดียวกับวัดศิลาอาสน์ ภูพระ
วัดสระหงษ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลนาเสียว ห่างจากตัวเมือง 12 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 2051
มีทางแยกเข้าทางเดียวกับไปอ่างเก็บน้ำช่อระกา บริเวณวัดเป็นลาดหินเนินเขา มีหินก้อนหนึ่งรูปร่างคล้ายหงส์
ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ถัดจากศาลาวัดไปด้านหลังมีสระน้ำโบราณกว้างประมาณ 10 เมตร มีน้ำตลอดปีห่าง
จากตัวเมืองชัยภูมิไปทางทิศเหนือ ประมาณ 12 กม. ตามทางหลวงหมายเลข 2051ทางด้านซ้ายมือ (ทางแยกเข้า
อ่างเก็บน้ำช่อระกา) เป็นสระโบราณอยู่ กลางเนินเขา เตี้ย ๆ กว้างประมาณ 5 วา ห่างจากสระนี้ประมาณ 3 เมตร
อีกสถานที่ห นึ่งที่อยู่ใกล้กัน คือภูพระ โดยเป็นส่วนหนึ่งของภูแลนคา ซึ่งเป็นภูเขาหินทราย ขาว บริเวณที่ตั้ง
ของภูพระนี้มีความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 210 เมตร ลักษณะทั่วไปเป็นเพิงผาหิน ที่ผนัง ภูพระจำหลักเป็น
พระพุทธรูปหลายองค์รวมทั้งหมดมี 9 องค์ มีองค์หนึ่งซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ชาวบ้านเรียกกกันว่า "พระเจ้าองค์ตื้อ"
นั่งขัดสมาธิราบ พระหัตถ์ขวาวางอยู่ที่ พระเพลา พระหัตถ์ซ้ายวางพาดอยู่ที่พระชงฆ์ หน้าตัก กว้าง 5 ฟุต สูง 7 ฟุต
เป็นพระพุทธรูปสมัยอู่ทองหรือ เขมรตอนปลาย มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18-19 ร่วมสมัยกับกรุงศรีอยุธยาตอนต้น
สันนิษฐานว่าอาจจะสร้างขึ้น ในสมัยเดียวกับปรางค์กู่ก็เป็นได้ กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน
โบราณวัตถุ เมื่อวัน ที่ 8 มีน าคม 2478 เป็นต้นมา ภายหลังได้กำหนดขอบเขตที่ ดิน เป็ นเขตโบราณสถานไว้
เพื่อป้องกันมิให้มีการทำลาย โบราณสถานต่าง ๆ ที่ขึ้นทะเบียนในจังหวัดด้วย บริเวณแห่งนี้เดิมเคยเป็นที่ปฏิบัติ
ธรรมของพระเกจิอาจารย์ต่าง ๆ เช่น พระอาจารย์มั่น พระอาจารย์ฝั้น และหลวงปู่แหวน แต่เดิมมีสภาพเป็นป่าทึบ
เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมอย่างยิ่ง ในทุก ๆ ปีจะมีผู้คนจากทั่วทุกสารทิศขึ้นไป กราบไหว้พระเจ้าองค์ตื้อในวันขึ้น
13-15 ค่ำ เดือน 5 เป็นจำนวนมาก เนื่องจากผู้คนเลื่อมใสศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ และเชื่อกันว่า หากบนบานต่อ
พระเจ้าองค์ตื้อแล้วจะได้ในสิ่งที่ปรารถนา ทั้งยังสามารถรักษาคนป่วยให้หายได้ นอกจากนี้ยังมีการจัดงานนมัสการ
ขึ้นทุกปีโดยเริ่มในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 5 รวม 3 วัน ห่างจากตัวเมือง 12 กิโลเมตร บริเวณวัดเป็นลาดหินเนินเขา
มีหินก้อนหนึ่งรูปร่างคล้ายหงส์ ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ถัดจากศาลาวัดไปด้านหลังมี สระน้ำโบราณกว้าง
ประมาณ 10 เมตร มีน้ำตลอดปี
วัดศิลาอาสน์ (ภูพระ) ตั้งอยู่ที่ ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ห่างจากตัวเมือง ประมาณ 12
กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของชัยภูมิ ภายในบริเวณวัดเงียบสงบ มีผาหินซึ่งมีภาพจำหลัก
กลุ่มพระพุทธรูปทั้งหมด 9 องค์ อันเป็นที่มาของชื่อ ภูพระ มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประทับนั่งขัดสมาธิ ชาวบ้าน
เรียก “พระเจ้าองค์ตื้อ” ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวชัยภูมิและในพื้นที่ ใกล้เคียงมาช้านาน ใกล้กันมีพระพุทธรูป

1-87

อีก 7 องค์ จำหลักรอบเสาหินทราย พระพุทธรูปทั้งหมดเป็นพระพุทธรูปโบราณมีพุทธลักษณะแบบพระพุทธรูป
อู่ทอง มีอายุราวศตวรรษที่ 18-19 กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน - โบราณวัตถุ
พระเจ้าองค์ตื้อ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หน้าตักกว้าง 5 ฟุต สูง 7 ฟุต (ตื้อ แปลว่า สิบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็น
พระชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้า) มีความเชื่อกันว่า พระเจ้าองค์ตื้อ มีความศักดิ์สิทธิ์ และสามารถดลบันดาลให้ประสบ
ผลสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาได้ ด้านหน้ามีพระพุทธรูปหินทรายสีดำขนาดเล็กสูง 7 นิ้ว ลักษณะเดียวกันอยู่ข้างหน้า
1 องค์พระพุทธรูปองค์เล็ก อีก 7 องค์ จำหลักรอบเสาหินทราย ประทับนั่งเรียงแถวปางสมาธิ 5 องค์ ปรางเดียวกับ
พระเจ้าองค์ตื้อ 2 องค์บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ด้านหลังพระพุทธรูป มีน้ำตลอดทั้งปี และนำน้ำมาประกอบพิธีสำคัญ
ของประเทศในโอกาสสำคัญ ๆ
นอกจากนั้นใกล้บริเวณลานหินยังพบเป็นรอยพระบาท ทุกปีพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศและ มีความ
เชื่อศักดิ์สิทธิ์จะเดินทางมานมัสการพระเจ้าองค์ตื้อที่ภูพระ และประกอบพิธีรำผีฟ้า เพื่อบวงสรวง เชื่อว่ารักษาผู้ป่วย
หาย หรือบนบานขอพรได้สำเร็จ ซึ่งประกอบพิธีในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3 และวันขึ้น 13-15 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี
การเดินทาง
จากตัวเมืองชัยภูมิไปตามทางหลวงหมายเลข 201 (ชัยภูมิ-ภูมิเขียว) ประมาณ 12 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายตามเส้นทาง
นาเสียว-ห้วยชัน ประมาณ 5 กิโลเมตร และเลี้ยวซ้ายเข้าวัด 1 กิโลเมตร
ที่มา
ใบเสมาบ้านกุดโง้ง ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิไปตามทางหลวงหมายเลข 202 ประมาณ 20 กิโลเมตร
อยู่ภายในบริเวณโรงเรียนวัดกุดโง้ง ตำบลบุ่งคล้า เป็นใบเสมาหินทรายศิลปะทวารวดีอายุราวพุทธศตวรรษที่
12 - 13 ส่วนมากมีลักษณะเป็นแผ่นใหญ่ ความสูง 1 - 2 เมตร ลวดลายที่ปรากฏเป็นเรื่องราวทางพุทธศาสนาเล่า
เรื่องชาดกตอนต่าง ๆ หรือเป็นภาพรูปเคารพ เช่น ภาพพระโพธิสัตว์ประทับยืนบนดอกบัว ภาพพระพุทธเจ้าประทับนั่งบน
บัลลังก์ใต้ต้นโพธิ์ นับเป็นกลุ่มเสมาที่สวยงามแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วัดชัยภูมิพิทักษ์ (วัดผาเกิ้ง) อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 36 กิโลเมตร ริมทางหลวงหมายเลข 2159
(ชัยภูมิ - หนองบัวแดง) ผาเกิ้งเป็นส่วนหนึ่งของภูแลนคา เป็นหน้าผาสูงคล้ายพระจันทร์เสี้ยวยื่นออกมา ชาวบ้านจึง
เรียกว่า ผาเกิ้ง ซึ่งหมายถึงพระจันทร์ในภาษาอีสาน เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปชัยภูมิพิทักษ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูป
ปางประทับยืนองค์ใหญ่สูง 14 เมตร ด้านหน้าองค์พระเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมองเห็นทัศนียภาพ ได้กว้างไกล
นอกจากนี้ ในบริเวณวัดยังมีพระบรมธาตุผาเกิ้งและพิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณให้นักท่องเที่ยวได้ชมด้วย
พระพุทธรูปใหญ่สมัยทวารวดี ประดิษฐานอยู่ภายในวัดคอนสวรรค์ ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิประมาณ
45 กิโลเมตร เป็นพระพุทธรูปหินแกะสลักปางประทับยืนองค์ใหญ่ศิลปะทวารวดี สร้างด้วยศิลาแลงเป็ นพระพุทธรูป
คู่บ้านคู่เมืองนครกาหลงมาแต่โบราณ สูงประมาณ 3 เมตร 1 องค์ กับองค์เล็กขนาดครึ่งหนึ่งขององค์ใหญ่อีก 2 องค์
สันนิษฐานว่าคงจะสร้างขึ้นในสมัยขอมเรืองอำนาจ ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อใหญ่” เป็นที่เคารพสักการะของชาว
ชุมชนคอนสวรรค์ นอกจากนี้ภายในวัดยังพบใบเสมาหินทรายขนาดใหญ่จำหลักภาพชาดกรวมทั้งจารึกอักษรมอญ
ศตวรรษที่ 14 เก็บรักษาอยู่เป็นจำนวนมาก
พระธาตุหนองสามหมื่น ตั้งอยู่ที่บ้านแก้ง อำเภอภูเขียวห่างจากตัวเมืองชัยภูมิประมาณ 85 กิโลเมตร
เป็นโบราณสถานที่มีลักษณะสวยงามและสมบูรณ์ที่สุดองค์หนึ่ง สั นนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 21 - 22
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ในสมั ยพระไชยเชษฐาธิ ราชแห่ งราชอาณาจั กรลาวจากลั กษณะทางด้ านสถาปั ตยกรรมและศิ ลปกรรม ที ่ ป รากฏ
เกิดจากการผสมผสานกันระหว่างศิลปะล้านนา ล้านช้าง และอยุธยา พระธาตุหนองสามหมื่นมีลักษณะเป็นเจดีย์ย่อ
มุมไม้สิบสองภายในองค์พระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ชาวบ้านจะร่วมกันจัดงานนมัสการห่ม
ผ้าพระธาตุหนองสามหมื่นเป็นประจำทุกปี ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5
พระแท่นบัลลังก์ ประดิษฐานอยู่ที่บ้านแท่น ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิประมาณ 75 กิโลเมตร เป็นแท่นหิน
เก่าแก่สมัยโบราณ ขนาดกว้าง 1 คืบ 9 นิ้ว ยาว 1 ศอก 11 นิ้ว สูง 1 ศอก 6 นิ้ว มีหินลูกนิมิต และหินคล้ายใบเสมาฝัง
ประจำอยู่ 8 ทิศ สันนิษฐานว่า เป็นแท่นหินรองรับพระพุทธรูปองค์ประธานในอุโบสถ ชาวบ้านถือว่าเป็นแท่นหิ น
ศักดิ์สิทธิ์
พระธาตุชัยภูมิ อรุณธรรมสถาน ในสังฆราชูปถัมภ์ ศูนย์การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บ้านภูสองชั้น ตำบล
เก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เป็นสถานปฏิบัติธรรมในดำริของพระเดชพระคุณ พระธรรมสิริชัย เจ้าอาวาส
วัดอรุณราชวราราม ได้ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ ปี 2550 บนพื้นที่กว่า 60 ไร่ เหมาะสำหรับปฏิบัติธรรม เนื่องจากมี
ความสงบ อากาศเย็น และร่มรื่น
เทศกาลการท่องเที่ยวที่สำคัญและปฏิทินกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด
ประเพณีแห่นาคโหด จัดอยู่ที่วัดตาแขก บ้านโนนเสลา อำเภอภูเขียว จัดในช่วงเดือนหกตามจันทรคติของไทย
เป็นประเพณีที่ทดสอบความอดทนของบุตรชาย โดยชาวบ้านจะหามนาคที่นั่งอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ พร้อมกับโยนและเขย่า
แคร่ไม้ไผ่อย่างรุนแรงเดินรอบหมู่บ้าน เพื่อทดสอบความอดทน และความตั้งใจของนาคที่อยู่บนแคร่ ที่จะบวชทดแทน
คุณบิดามารดา
ประเพณีบุญกระธูป อำเภอหนองบัวแดง จัดงานในช่วงเดือนตุลาคมเป็นประเพณีที่ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจ
กันสร้างกระธูป ซึ่งกระธูปที่ใช้ต้องผ่านการขยี้กาบมะพร้าวจนร่วงออกมาเป็นผง แล้วพันด้วยกระดาษสีหรือกระดาษ
แก้ว ประดับตกแต่งอย่างงดงาม ก่อนที่จะนำไปถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อจุดในวันออกพรรษาทุกปี
ประเพณีต ีค ลีไ ฟ บ้านหนองเขื่อ ง อำเภอเมืองชัยภู มิ จัดขึ้นในช่ว งเดือน พฤศจิกายน-ธัน วาคม
หลังว่างเว้นจากฤดูเก็บเกี่ยวเป็นประเพณีกีฬาพื้นบ้านโบราณ มีขึ้นในช่วงค่ำหลังวันออกพรรษาชาวบ้านจะใช้ ลูกคลี
ไฟที่ทำจากไม้จากต้นหนุนแห้งตัดเป็นท่อนแล้วเผาไฟจนกลายเป็นถ่านทีมใดที่สามารถตีลูกคลีไฟเข้าประตูของฝ่ายตรง
ข้ามมากกว่าจะเป็นฝ่ายชนะ
งานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 20 มกราคมของทุกปี ที่บริเวณสนามหน้า
ศาลากลางจังหวัดและวงเวียนอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล ในงานประกอบด้วยพิธีบวงสรวงและถวายบายศรีแด่เจ้าพ่อ
พญาแล พิธีถวายช้าง และชมขบวนแห่ของดีอำเภอต่าง ๆ รวมทั้งการออกร้านจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ
การประกวดแข่งขันผลิตผลทางการเกษตร การประกวดสุดยอดเมืองชัยภูมิ และการแสดงมหรสพสมโภชน์ตลอด 9 วัน
9 คืน
งานบุญเดือนหก งานบุญเดือนหกถวายบายศรีเจ้าพ่อพญาแล จัดงานในวันจันทร์แรกของเดือนหก
และถวายบายศรีที่ยิ่งใหญ่ในวันพุธแรกของเดือนหก เป็นงานประเพณีถวายสักการะเจ้าพ่อพญาแลโดยชาวเมือง
ชัยภูมิ จัดขบวนแห่งบายศรีที่สวยงามจากทุกอำเภอทั้งจังหวัด พร้อมใจกันมาสักการะแด่ดวงวิญญาณเจ้าพ่อ
พญาแล และการแสดงมหรสพสมโภชน์ตลอด 9 วัน 9 คืน
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งานบุญเดือนสี่ประเพณีไทคอนสาร จัดงานในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน อำเภอคอนสารร่วมกับ
ภาครัฐ เอกชนและประชาชน ร่วมกันจัดงาน ณ ที่ว่าการอำเภอคอนสารและวัดเจดีย์ เพื่ออนุรักษ์สืบสาน ฟื้นฟู
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การแข่งขันโหนลม เก็บหมากการ
แข่งขันสะบ้า เป็นต้น
แหล่งผลิตสินค้าพื้นเมืองหรือของฝาก
หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านเขว้า ผ้าไหมมัดหมี่อำเภอบ้านเขว้า เป็นชุมชนที่มีการทอผ้าไหมที่มีชื่อเสียงเป็น
ที ่ ร ู ้ จ ั ก กั น มานานในหมู ่ ผ ู ้ น ิ ย มผ้ า ไหมว่ า เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ี ่ ม ี เ อกลั ก ษณ์ ข องตนเองสื บ ต่ อ ถ่ า ยทอดกั น มา
แต่โบราณ การทอผ้าไหมมัดหมี่ ชาวบ้านเขว้า ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพชน นานกว่า 200 ปีเอกลักษณ์ของ
ลายผ้าเป็นการสะท้อนความเป็นอยู่ และวิถีชีวิตของชุมชนที่เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมของชุมชนก่อให้เกิดจินตนาการ
คิดค้นออกมาเป็นลวดลายต่างๆบนผืนผ้าถ่ายทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน
แหล่งทอผ้าขิดบ้านโนนเสลา อำเภอภูเขียว เป็นแหล่งทอผ้าขิดแหล่งใหญ่ที่สุดของชัยภูมิ ชาวบ้านโนน
เสลาสืบทอดการทอผ้าขิดมาแต่ครั้งปู่ย่าตายาย โดยทอผ้าใช้เองแทบทุกครัวเรือน มีการตั้งกลุ่มและได้พัฒนา
ลวดลาย สีสัน ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีจำหน่ายทั้งผ้าฝ้ายมัดหมี่ ผ้าขิดไหม ผ้าคลุมไหล่
ผ้าปูโต๊ะ กระเป๋าผ้า และหมอนขิด
ศูนย์รวมไม้ดัดบ้านแข้ อำเภอภูเขียว เป็นแหล่งผลิตไม้ดัดที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การทำไม้ดัดเป็นอาชีพของชาวบ้านแข้โดยเฉพาะ โดยนำไม้ประเภทข่อย มะสัง ตะโกที่มีอยู่มากในบริเวณนี้มาดัดให้
มีรูปร่างลักษณะต่าง ๆ มากมายหลายขนาด เหมาะที่จะนำไปปลูกเป็นไม้ประดับและตกแต่งสวน
หม่ำชัยภูมิ เป็นการถนอมอาหารโดยใช้ภ ูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านในอดีตที่ต้องเข้าป่าเพื ่ อหา
ของป่าและล่าสัตว์ ซึ่งต้องใช้เวลานานแรมเดือน โดยการนำเนื้อสัตว์ ผสมตับ ข้าวเหนียว กระเทียม เกลื อ
และบดให้ล ะเอีย ด แล้ว บรรจุ ใส่ในกระเพาะหรือลำไส้ของสัตว์ เพื่อหมักหรือถนอมให้เก็บไว้ได้นาน สำหรับ
หม่ำชัย ภูมิ มีทั้งหม่ำเนื้อ (เนื้อวัว ) และหม่ำหมู (เนื้อหมู) การกินหม่ำ สามารถกินได้ทั้งแบบดิบ นำไปย่าง
หรือนำไปประกอบอาหารอื่น ๆ ก็ได้
2. ข้อมูลสนับสนุนบริการด้านการท่องเที่ยว
บริการขนส่งและอำนวยความสะดวกในการเข้าเมือง (ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ)
จังหวัดชัยภูมิห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 330 กิโลเมตร โดยสามารถติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ทั้งภายใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภายในจังหวั ดได้โดยสะดวกทั้งทางรถยนต์และทางรถไฟ หาก
เดินทางโดยรถยนต์ จะใช้เส้นทางสายหลักของจังหวัด คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 จุดแยกสีคิ้ว (จังหวัด
นครราชสีมา) - จัตุรัส - เมืองชัยภูมิ - แก้งคร้อ - ภูเขียว - ชุมแพ (จังหวัดขอนแก่น) เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่าง (กรุงเทพฯ สามารถเดินทางตามทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านรังสิต
วัง
น้อย จนถึงสามแยกจังหวัดสระบุรี แล้วเลี้ยวขวาไปตามทางหมายเลข 2 ผ่านอำเภอปากช่อง จะมีทางแยกซ้ายมือ
เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 201 พื้นที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา)
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- การเดินทางสู่จังหวัดชัยภูมิโดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน)
ผ่านรังสิตวังน้อย จนถึงสามแยกจังหวัดสระบุรี เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) แล้วแยกซ้ายเข้าสู่
ทางหลวงหมายเลข 201 ที่อำเภอสีคิ้ว เข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ รวมระยะทางประมาณ 342 กิโลเมตร
จากจังหวัดนครราชสีมาใช้ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนสายมิตรภาพ) ผ่านตำบลเจ้าโฮหลังจากนั้น
เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 205 ผ่านอำเภอโนนไทย ขับต่อไปจะเจอสี่แยกที่ ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส
จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 201 เข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 119 กิโลเมตร
- การเดิ น ทางสู ่ จ ั ง หวั ด ชั ย ภู ม ิ โ ดยรถประจำทาง มี ร ถประจำทางธรรมดาและปรั บ อากาศ
ของบริษัท ขนส่ง จำกัดและของเอกชน สายกรุงเทพฯ-ชัยภูมิ ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ทุกวัน วันละหลาย
เที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมงครึ่ง
- การเดินทางสู่จังหวัดชัยภูมิโดยรถไฟ มีรถไฟออกจากสถานีหัวลำโพงไปยังชัยภูมิทุกวัน โดยต้องขึ้น
รถขบวนที ่ เ ดิ น ทางไปภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เช่ น ขบวนกรุ ง เทพฯ-หนองคาย แล้ ว ลงที ่ ส ถานี บ ั ว ใหญ่
จากนั้นต่อรถโดยสารประจำทางไปอีก 51 กิโลเมตร
- การเดินทางสู่จังหวัดชัยภูมิโดยเครื่องบิน แม้จังหวัดชัยภูมิจะไม่มีท่าอากาศยาน แต่สามารถเลือก
เที่ยวบนจากกรุงเทพฯ ไปลงที่จังหวัดนครราชสีมาหรือจังหวัดขอนเก่น จากนั้นเดินทางต่อด้วยรถโดยสารประจำทาง
ไปยังจังหวัดได้
3. สถิติการท่องเที่ยวของจังหวัด
สถานการณ์ท่องเที่ยวภายในจังหวัดชัยภูมิ
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จำนวนนักท่องเที่ยวผู้เยี่ยมเยือนจังหวัดชัยภูมิ

จำนวนรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

4. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ปี 2561 จั ง หวั ด ชั ย ภูม ิ โดยสำนั ก งานพั ฒ นาชุม ชนจั ง หวั ดชั ยภูม ิ ได้ ร ั บ การจั ด สรรงบประมาณ
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 162,988,300 บาท
(หนึ่งร้อยหกสิบสองล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) ให้ดำเนินโครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวั ต วิ ถ ี ” ซึ ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ ่ ง ของการขั บ เคลื ่ อ นการพั ฒ นาประเทศตามโครงการ “ไทยนิ ย ม ยั ่ ง ยื น ”
โดยมี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ มุ ่ ง พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานราก ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด รายได้ ก ั บ ชุ ม ชน ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต
ของประชาชนอย่างทั่ว ถึง และกระตุ้น เศรษฐกิจและสั งคมภายในจังหวัดให้มี ความเข้มแข็ง พื้นที่เป้าหมาย
16 อำเภอ 47 ตำบล 61 หมู่บ้าน
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การเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว จำนวน 4 เส้นทาง
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4.1 รายได้ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี 2561 - 2563) ดังนี้
รายได้จากกิจกรรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนของชุมชนท่องเที่ยวฯ
ที่
เดือน
ปี 2561 (บาท)
ปี 2562 (บาท)
ปี 2563 (บาท)
1 มกราคม
3,020,927
3,310,031
2 กุมภาพันธ์
3,126,514
1,531,260
3 มีนาคม
2,724,979
938,107
4 เมษายน
1,923,226
947,556
5 พฤษภาคม
1,567,305
918,840
6 มิถุนายน
1,255,290
1,134,270
650,719
7 กรกฎาคม
2,216,692
962,410
866,610
8 สิงหาคม
2,057,127
933,964
792,736
9 กันยายน
2,445,130
706,760
N/A
10 ตุลาคม
2,050,459
2,722,692
N/A
11 พฤศจิกายน
2,844,628
2,701,721
N/A
12 ธันวาคม
2,948,886
3,210,651
N/A
รวม
15,818,212
24,735,419
9,955,859
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4.2 สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
4.2.1 ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2563)
กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 1,750 กลุ่ม/ราย ดังนี้
กลุ่มผู้ผลิตชุมชน (กลุ่ม) ผู้ประกอบการรายเดียว (ราย)
SME (ราย)
1,273
476
1
อาหาร
960
ที่
1
2
3
4

รวม
1,750

จำนวนผลิตภัณฑ์ 3,005 ผลิตภัณฑ์ จำแนกออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
เครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ของที่ระลึก สมุนไพร
124
837
754
324

รวม
3,005

ผลการจัดระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จำแนกออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
ระดับการพัฒนา
จำนวน (ผลิตภัณฑ์)
ระดับ A : ดาวเด่นสู่สากล
92
ระดับ B : อนุรักษ์สร้างคุณค่าในกลุ่มลูกค้าเฉพาะ
232
ระดับ C : การพัฒนาเข้าสู่ตลาดการแข่งขัน
364
ระดับ D : การปรับตัวเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานการผลิต
2,317
รวม
3,005
4.2.2 ผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2562
1) ผลิตภัณฑ์ฯ “ระดับ 5 ดาว”
จำนวน 44 ผลิตภัณฑ์
2) ผลิตภัณฑ์ฯ “ระดับ 4 ดาว”
จำนวน 163 ผลิตภัณฑ์
3) ผลิตภัณฑ์ฯ “ระดับ 3 ดาว”
จำนวน 79 ผลิตภัณฑ์
4) ผลิตภัณฑ์ฯ “ระดับ 2 ดาว”
จำนวน 21 ผลิตภัณฑ์
5) ผลิตภัณฑ์ฯ “ระดับ 1 ดาว”
จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์
4.2.3 ผลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP (เปรียบเทียบ 3 ปี : 2561 - 2563) ดังนี้

เดือน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม

ผลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP (บาท)
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2563
92,830,145
131,114,216
142,078,745
105,341,305
172,949,206
208,036,135
159,212,260
227,993,082
250,572,059
216,827,280
234,116,602
263,508,049
211,490,615
207,506,553
218,233,932
160,307,040
193,141,065
217,818,337
155,701,378
200,672,776
105,532,417
141,899,710
167,949,806
94,974,600
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เดือน
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
รวม

ผลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP (บาท)
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2563
146,591,860
169,123,638
104,226,120
141,403,850
149,250,041
118,499,410
99,453,820
142,686,478
153,595,940
87,052,472
117,441,835
N/A
1,718,111,735
2,113,945,298
1,877,075,744

6.6 การอุตสาหกรรม
สภาวะการลงทุนอุตสาหกรรมในจังหวัดชัยภูมิ มีโรงงานอุตสาหกรรม (สะสม) จำนวนทั้งสิ้น 384 โรงงาน
เงินทุน 25,270.14 ล้านบาท คนงาน 12,099 คน
จำนวนโรงงาน
(โรงงาน)
384
384

จำพวกที่
3
รวม

จำนวนเงินลงทุน
(ล้านบาท)
25,270.14
25,270.14

จำนวนคนงาน
(คน)
12,099
12,099

ตารางแสดงข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม แยกตามรายอำเภอ
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่ออำเภอ
เมืองชัยภูมิ
จัตุรัส
บำเหน็จณรงค์
ภูเขียว
แก้งคร้อ
เทพสถิต
บ้านเขว้า
เกษตรสมบูรณ์
คอนสวรรค์
หนองบัวระเหว
คอนสาร
ภักดีชุมพล
ซับใหญ่
หนองบัวแดง
เนินสง่า
บ้านแท่น
รวม

คนงาน
3,812
2,316
1,603
720
945
83
115
133
879
267
344
31
205
578
42
26
12,099

เงินทุน(ล้านบาท)
2,697.12
1,216.67
9,568.42
8,321.57
311.24
97.55
66.33
181.37
762.92
430.47
585.33
12.40
824.18
169.93
25.43
20.65
25,270.14

แรงม้า
จำนวนโรงงาน
33,426
89
40,279.00
54
514,901.00
56
8,321.57
30
4,488.00
23
8,198.00
21
8,941.00
13
7,890.00
21
15,710.00
15
30,025.00
20
79,635.00
5
578.00
5
25,064.00
10
2,638.00
9
2,480.00
8
688.00
5
1,621,863.00
384
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การจ้างงาน มีจำนวนคนงานทั้งสิ้น 12,099 คน อำเภอที่มีการจ้างงานมากที่สุดคือ อำเภอเมืองชัยภูมิ
3,812 คน รองลงมาคือ อำเภอจัตุรัส 2,315 คน อำเภอบำเหน็จณรงค์ 1,603 คน อำเภอแก้งคร้อ 945 คน
ตามลำดับ
ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จำนวนโรงงาน 399 โรงงาน เงินลงทุน 19,142.68
ล้านบาท คนงาน 12,308 คน ประกอบด้วย
1. โรงงานผลิตภัณฑ์จากพืช ได้แก่ โรงงานกะเทาข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถั่วเขียว ลูกเดือย โรงงานอบเมล็ดพืช
โรงงานสีขา้ ว โรงงานผลิตมันเส้น จำนวน 103 โรงงาน เงินทุนรวม 1,253.35 ล้านบาท คนงาน 1,357 คน
2. โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ โรงงานผลิตน้ำตาลทราย ผลิตและจำหน่ายนม ทำเส้นก๋วยเตี๋ยว
ผลิตเม็ดสาคูผลิตยีสต์สำหรับผสมอาหาร ผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป จำนวน 30 โรงงาน เงินทุ นรวม 5,705.73
ล้านบาท คนงาน 564 คน
3. โรงงานอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ได้แก่ โรงงานผลิตเอทานอล ผลิตเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เครื่องดื่ม
บรรจุขวด จำนวน 4 โรงงาน เงินทุนรวม 1,754.80 ล้านบาท คนงาน 171 คน
4. โรงงานสิ ่ ง ทอ ได้ แ ก่ ถั ก เสื ้ อ ไหมพรม จำนวน 3 โครงการ เงิ น ทุ น รวม 8.78 ล้ า นบาท คนงาน
526 คน
5. โรงงานเครื่องแต่งกายยกเว้นรองเท้า ได้แก่ ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวน 8 โรงงาน เงินทุนรวม
408.43 ล้านบาท คนงาน 6,337 คน
6. โรงงานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ได้แก่ ผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูก ผลิตประตู บานหน้า ต่าง
เฟอร์นิเจอร์ จำนวน 26 โรงงาน เงินทุนรวม 257.71 ล้านบาท คนงาน 392 คน
7. โรงงานเครื่องเรือนหรือเครื่องตกแต่งในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรือโลหะอื่น ๆ ได้แก่ ผลิตเครื่องเรือน
จากไม้ จำนวน 4 โรงงาน เงินทุนรวม 10.58 ล้านบาท คนงาน 150 คน
8. โรงงานผลิตกระดาษและผลิ ตภัณฑ์จากกระดาษ ได้แก่ อัดกระดาษ อัดเศษโลหะ จำนวน 3 โรงงาน
เงินทุนรวม 5.45 ล้านบาท คนงาน 20 คน
9. โรงงานผลิตเคมีภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ผลิตยาแผนโบราณ จำนวน 8 โรงงาน เงิ นทุนรวม 85.29
ล้านบาท คนงาน 66 คน
10. โรงงานผลิตภัณฑ์จากปิโตเลียม ได้แก่ ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผสมน้ำมันแก็สโซฮอล์ อี 85 จำนวน
10 โรงงาน เงินทุนรวม 115.61 ล้านบาท คนงาน 88 คน
11. โรงงานผลิ ต ยางและผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากยาง ได้ แ ก่ ผลิ ต ถุ ง ยางอนามั ย ถุ ง มื อ ยาง ผลิ ต ยางเครป
ยางแท่งเอสทีอาร์ จำนวน 2 โรงงาน เงินทุนรวม 214.66 ล้านบาท คนงาน 293 คน
12. โรงงานผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก ได้ แ ก่ ทำขวดพลาสติ ก บดย่ อ ยพลาสติ ก ทำภาชนะบรรจุ
(ถังพลาสติก) หลอมเม็ดพลาสติก จำนวน 14 โรงงาน เงินทุนรวม 79.88 ล้านบาท คนงาน 305 คน
13. โรงงานผลิตภัณฑ์อโลหะ ได้แก่ ผสมคอนกรีตสำเร็จ ผลิตอิฐดินเผา จำนวน 66 โรงงาน เงินทุนรวม
343.53 ล้านบาท คนงาน 514 คน
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14. โรงงานผลิตภัณฑ์โลหะ ได้แก่ ผลิตหลังคาเมทัลชีท ผลิตแผ่นหลังคาเหล็ก กลึงเชื่อมโลหะ ผลิตท่อเหล็ก
สำหรับงานก่อสร้าง จำนวน 29 โรงงาน เงินทุนรวม 94.93 ล้านบาท คนงาน 181 คน
15. โรงงานผลิตเครื่องและเครื่องกล ได้แก่ ผลิตซ่อมแซมเครื่องจักรใช้ในการเกษตรกรรม ซ่อมและประกอบ
รถยนต์เพื่อการเกษตร จำนวน 6 โรงงาน เงินทุนรวม 9.55 ล้านบาท คนงาน 41 คน
16. โรงงานผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์ ได้แก่ ประกอบรถบรรทุก
ขยะ รถดับเพลิง รถบรรทุกเอนกประสงค์ รถบรรทุกติด ตั้งเครน เคาะพ่นสีรถยนต์ จำนวน 24 โรงงาน เงินทุนรวม
582.98 ล้านบาท คนงาน 453 คน
17. โรงงานผลิตอื่น ๆ ได้แก่ ผลิตพลังงานไฟฟ้าไฟฟ้า ผลิตก๊าซชีวภาพ จำนวน 59 โรงงาน เงินทุนรวม
8,211.42 ล้านบาท คนงาน 850 คน
ประเภทอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่
1) อุตสาหกรรมการผลิตอื่น ๆ มีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 56 โรงงาน เงินทุน 8,845.60 ล้านบาท คนงาน
755 คน กิจการที่มีเงินทุนสูงสุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย
ประเภทอุตสาหกรรม

1.ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
2.ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำ
3.ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
4.ผลิตก๊าซชีวภาพ
5.ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล

เงินลงทุน
(ล้านบาท)
4,783.875
2,566.390
417.950
360.000
198.733

จำนวน
โรงงาน
(โรงงาน)
12
2
7
5
2

คนงาน
(คน)
139
316
81
24
28

2) อุ ต สาหกรรมอาหาร มี จ ำนวนโรงงานทั ้ ง สิ ้ น 34 โรงงาน เงิ น ทุ น 8,048.25 ล้ า นบาท คนงาน
574 คน กิจการที่มีเงินทุนสูงสุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย
ประเภทอุตสาหกรรม

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

1.ผลิตน้ำตาลทรายจากอ้อย
2.ผลิตน้ำแข็ง
3.ผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูปและผลิตยีสต์สำหรับผสมอาหารสัตว์
4.แปรรูปข้าวและสกัดน้ำมันจากรำข้าว
5.แปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำนมโค

7,590.490
246.006
99.950
30.000
28.000

จำนวน
โรงงาน
(โรงงาน)
2
20
3
1
1

คนงาน
(คน)
249
178
53
15
12
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2) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากพืช มีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 118 โรงงาน เงินทุน 2,405.43 ล้านบาท
คนงาน 1,425 คน กิจการที่มีเงินทุนสูงสุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย
ประเภทอุตสาหกรรม

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

จำนวน
คนงาน
โรงงาน
(คน)
(โรงงาน)
1.ผลิตแป้งมันสำปะหลัง
1,340.991
6
759
2.ทำมันเส้น
388.460
73
284
3.เก็บกากน้ำตาล (MOLASSES)
339.700
1
3
4.สีข้าว
246.03
18
157
5.อบเมล็ดพืช
87.95
5
33
สำหรับแหล่งที่ตั้งสำคัญของโรงงานอุตสาหกรรม พิจารณาจากความหนาแน่นของโรงงานขนาดเงินลงทุน และ
จำนวนการจ้างงาน ได้แก่
(1) อำเภอเมืองชัยภูมิ เป็นพื้นทีท่ ี่มีจำนวนโรงงานสูงเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดชัยภูมิ
(2) อำเภอจัตุรัส มีจำนวนโรงงานสูงเป็นอันดับ ๒ ของจังหวัดชัยภูมิ
(3) อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอจัตุรัส และอำเภอหนองบัวระเหว เป็นแหล่งที่ตั้งสำคัญของอุตสาหกรรมแป้ง
มันสำปะหลัง และอุตสาหกรรมเหมืองแร่โปแตช ดินอุตสาหกรรมชนิดดินเหนียวสี และการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
เซลล์แสงอาทิตย์ ของจังหวัดชัยภูมิ
(4) อำเภอภูเ ขีย ว และอำเภอบำเหน็จ ณรงค์ เป็นแหล่งที่ ตั ้ง สำคัญ ของอุ ตสาหกรรมแปรรูป เกษตร
การผลิตน้ำ ตาลทราย และอำเภอภู เขีย วยั ง เป็น อำเภอที่ผ ลิ ตเอทานอล การผลิตกระแสไฟฟ้ าจากกากอ้ อ ย
มี เ งิ น ทุ น ภาคอุ ต สาหกรรมสู ง เป็ น อั น ดั บ ที ่ 1 ของจั ง หวั ด ชั ย ภู ม ิ ในพื ้ น ที่ ของอำเภออื ่ น ๆ คื อ แก้ ง คร้ อ
เทพสถิต คอนสวรรค์ บ้านเขว้า เกษตรสมบูรณ์ หนองบัว แดง บ้านแท่น คอนสาร ภักดีช ุมพล และเนินสง่า
แม้สถานภาพปัจจุบันจะบ่งชี้ว่ามีธุรกรรมอุตสาหกรรมตั้งอยู่เบาบาง แต่มีหลายพื้นที่ที่มีศักยภาพในการส่งเสริม
พัฒ นาอุตสาหกรรมในพื้น ที่ที่เข้มข้ น เช่น การแปรรูปการเกษตร แปรรูปอาหาร การผลิตผลิตภัณฑ์ผ ้าไหม
สิ่งถักทอ สิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น
สภาวะการลงทุนของจังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2562 เดือน มกราคม 2563 มีจำนวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จำนวนทั้งสิ้น 2 โรงงาน เงินทุน 9.2
ล้านบาท มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจำนวน 16 คน ยังไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมมาแจ้งเลิก
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6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
ธุรกิจการค้าภายในจังหวัดส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดย่อมมีทุนดำเนินงานน้อย ในปี 2562 มีการจด
ทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ 19 ราย เงินทุนจดทะเบียน 54.8 ล้านบาท แจ้งเลิก 6 ราย ประกอบกับ มีลักษณะเป็น
เมืองที่ขนาบข้างด้วยจังหวัดใหญ่คือจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดขอนแก่น ทำให้การขยายตัว ทางเศรษฐกิจ
เป็นไปอย่างช้า ๆ จังหวัดชัยภูมิ เป็นแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตรเป็นหลักสินค้าส่งออก จึงเป็นผลิตผลทาง
การเกษตรเกือบทั้งสิ้น รองลงมาคือสินค้าอุตสาหกรรม และภาคค้าส่งค้าปลีก การขยายตัวทางเศรษฐกิจจึงขึ้นอยู่
กับปริมาณและระดับราคาผลผลิตทางการเกษตร
1. ข้อมูลผู้ประกอบการค้าข้าว
1.1 โรงสี 11 ราย กำลังการผลิต รวม 802 ตัน/วัน เครื่ องอบลดความชื้น รวม 570
ตัน/วัน ความจุโกดัง รวม 196,750 ตัน
- โรงสีขนาดใหญ่ (กำลังการผลิตเกินกว่า 300 ตัน/วัน)
- ราย
- โรงสีขนาดกลาง (กำลังการผลิตเกิน 60 ตัน แต่ไม่เกิน 300 ตัน/วัน)
5 ราย
- โรงสีขนาดเล็ก (กำลังการผลิตเกิน 5 ตัน แต่ไม่เกิน 60 ตัน/วัน)
6 ราย
1.2 ท่าข้าว 51 ราย ความจุโกดังรวม 34,115 ตัน
1.3 ขายส่ง 14 ราย
1.4 ส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ 1 ราย
2. ข้อมูลลานตาก รวมประมาณ 537,600 ตารางเมตร
2.1 ผู้ประกอบการค้าข้าว ได้แก่ ท่าข้าว โรงสี ประมาณ 40,000 ตารางเมตร
2.2 สหกรณ์การเกษตร 18 แห่ง ประมาณ 57,600 ตารางเมตร
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อาชีพ
อาชีพ
เพศชาย
เพศหญิง
กำลังศึกษา
73,452
74,238
ไม่มีอาชีพ
16,480
22,879
เกษตร-ทำนา
125,572
135,020
เกษตร-ทำไร่
34,739
33,368
เกษตร-ทำสวน
1,224
1,243
เกษตร-ประมง
66
63
เกษตร-ปศุสัตว์
265
209
พนักงาน-รับราชการ
9,704
10,873
พนักงาน-รัฐวิสาหกิจ
672
688
พนักงานบริษัท
5,913
6,366
รับจ้างทั่วไป
103,757
96,166
ค้าขาย
10,341
16,832
ธุรกิจส่วนตัว
3,076
2,934
อาชีพอื่นๆ
9,346
11,704
รวม
394,607
412,583
แผนภูมิแสดงจำนวนประชากรจำแนกตามอาชีพ
ร้อยละ

ธุรกิจส่วนตัว, 0.74

ค้าขาย, 3.37

รวม(คน)
147,690
39,359
260,592
68,107
2,467
129
474
20,577
1,360
12,279
199,923
27,173
6,010
21,050
807,190

ร้อยละ
18.30
4.88
32.28
8.44
0.31
0.02
0.06
2.55
0.17
1.52
24.77
3.37
0.74
2.61
100.00

อาชีพอื่นๆ, 2.61

กาลังศึกษา, 18.3
รับจ้างทั่วไป, 24.77
พนักงานบริษัท, 1.52
พนักงาน-รัฐวิสาหกิจ, 0.17
พนักงาน-รับราชการ, 2.55
เกษตร-ปศุสัตว์, 0.06
เกษตร-ประมง, 0.02

ไม่มีอาชีพ, 4.88

เกษตร-ทานา, 32.28

เกษตร-ทาสวน, 0.31
เกษตร-ทาไร่, 8.44

จากข้อมูล พบว่า ประเภทอาชีพที่ประชากรประกอบอาชีพมากที่สุด คือ การทำกสิกรรม (ทำนา ทำไร่ทำสวน)
ร้อยละ 41.03 รองลงมา คือ รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 24.77 กำลังศึกษา ร้อยละ 18.30 ซึ่งหากพิจารณาในภาพรวม
มีประชากรเกือบครึ่งหนึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำไร่ ทำสวน ประมง ปศุสัตว์ คิดเป็นร้อยละ
41.11 และผู้ไม่มีอาชีพ ร้อยละ 4.88
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6.8 แรงงาน
1. โครงสร้างประชากรจังหวัดชัยภูมิ ปี 2564
ผู้อยู่ในวัยทำงาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป)
779,898 คน

ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน
322,040 คน

ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน
457,858 คน
ผู้มีงานทำ
456,969 คน

ทำงานบ้าน
113,132 คน
คน

ผู้ว่างงาน
- คน

เรียนหนังสือ
52,940 คน

อื่น ๆ
150,915 คน

คนชราและคนที่ไม่
สามารถทำงานได้
359,125 คน

ผู้รอฤดูกาล
889 คน

2. ผู้มีงานทำ
ผู้มีงานทำจังหวัดชัยภูมิ จำแนกตามระดับการศึกษา ปี 2564
0.5 %
12.6 %
29.6 %
14.8 %

15.0 %

27.5 %

ไม่มีการศึกษา
ต่ํากว่าประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อุดมศึกษา

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ

เมื ่ อ พิ จ ารณาผู ้ ม ี ง านทำตามอาชี พ ใน ปี 2564 (เดื อ นมกราคม-มี น าคม) พบว่ า อาชี พ ที ่ ม ี ผู ้ ท ำงาน
มากที่สุด 5 อันดับแรกคือ
(1) ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตรและการประมง จำนวน 236,488 คน ร้อยละ 51.76
(2) อาชีพพนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด 62,235 คน ร้อยละ 13.64
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(3) อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆในด้านการขาย และการให้บริการ 59,706 คน ร้อยละ 13.07
(4) ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง 23,220 คน ร้อยละ 5.09
(5) อาชีพผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส 22,254 คน ร้อยละ 4.87 ตามลำดับ
ผู้มีงานทำจังหวัดชัยภูมิ จำแนกตามอาชีพ 5 อันดับแรก ปี 2564
สำหรับผู้มีงานทำ 456,969 คน พบว่า ทำงานในภาคเกษตรกรรม 244,122 คน คิดเป็นร้อยละ 53.4 ของผู้มีงาน
ทำทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนทรงตัวจากไตรมาสที่แล้วส่วนผู้ทำงานนอกภาคเกษตรกรรมมีจำนวน 244,122 คน (ร้อยละ
53.4 ของผู้มีงานทำทัง้ หมด)
จานวน (คน)
300,000

236,488

200,000
62,325

100,000

59,706

23,220

22,254

ผู้มีงาน
ทํา

-

เมื ่ อ พิ จ ารณาจำแนกเป็ น รายสาขาย่ อ ย พบว่ า สาขานอกภาคเกษตรที ่ ม ี ผ ู ้ ท ำงานมากที ่ ส ุ ด ปี 2564
ได้ แ ก่ สาขาการขายส่ ง การขายปลี ก การซ่ อ มแซมยานยนต์ แ ละรถจั ก รยานยนต์ รวมทั ้ ง สิ ้ น 65,091 คน
(ร้อยละ 14.25) รองลงมาได้แก่ สาขากิจกรรมด้านอื่น ๆ 37,457 คน (ร้อยละ 8.20 ของจำนวนผู้มีงานทำทั้งหมด)
และสาขาการผลิต 25,986 คน (ร้อยละ 5.69) ตามลำดับ
อุตสาหกรรม
การบริการด้านอื่นๆ

37457

15084

การขายส่ง การขายปลีก ฯ
การก่อสร้าง

14,299

การศึกษา

9,362

-

10,000

20,000

65,091

25,986

ผู้มีงานทํา

24,679

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000 จานวนคน
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ผู้มีงานทำจังหวัดชัยภูมิ จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรมนอกภาคเกษตรกรรม 5 อันดับ ปี 2564
ในด้านสถานภาพการทำงานของผู้มีงานทำ พบว่าส่วนใหญ่ทำงานส่วนตัว กล่าวคือ ร้อยละ 41.26 (188,505
คน) เป็นผู้ที่ทำงานส่วนตัว รองลงมาช่วยธุรกิจครอบครัวเรือน มีอัตราร้อยละ 26.76 (122,279 คน) ตามลำดับ ส่วนผู้ที่
เป็นลูกจ้างของเอกชนมีอัตราร้อยละ 21.08 (96,328 คน) ผู้มีงานทำที่มีสถานภาพเป็นลูกจ้างรัฐบาล ร้อยละ 9.81
(44,815 คน) และสถานภาพนายจ้าง ร้อยละ 1.1 (5,042 คน)
ผู้มีงานทำจังหวัดชัยภูมิ จำแนกตามสถานภาพการทำงาน 1 ปี 2564
นายจ้าง,
1.11, 1% ช่วยธุรกิจครอบครัว,
26.76, 27%

การรวมกลุ่ม, 0, 0%

ลูกจ้างรัฐบาล, 9.81,
10%
นายจ้าง
ลูกจ้างเอกชน, 21.08,
21%

ลูกจ้างรัฐบาล
ลูกจ้างเอกชน
ทํางานส่วนตัว

ทํางานส่วนตัว, 41%

ช่วยธุรกิจครอบครัว
การรวมกลุ่ม

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ

ส่วนอัตราว่างงานซึ่งคำนวณจากผู้ว่างงานต่อผู้อยู่ในกำลังแรงงานมีอัตราร้อยละ 0.0 ทั้งนี้ อัตราการว่างงาน
ในไตรมาสนี้ลดลงจากไตรมาสที่แล้วที่มีอัตราว่างงานภาพรวมร้อยละ 0.4
3. แรงงานนอกระบบ
สำหรั บ แรงงานนอกระบบ ปี 2563 จากผลการศึ ก ษาของสำนั ก งานสถิ ต ิ จ ั ง หวั ด พบว่ า ปั จ จุ บั น
ผู ้ ม ี ง านทำอยู ่ ใ นแรงงานนอกระบบมี จ ำนวน 21.82 ล้ า นคน จำแนกตามอายุ พบว่ า ส่ ว นใหญ่ ม ี อ ายุ ใ นช่ ว ง
40 - 49 ปี กล่ า วคื อ ผู ้ ม ี อ ายุ 40 - 49 ปี มี จ ำนวน 5.85 ล้ า นคน (ร้ อ ยละ 25.97) รองลงมาคื อ ผู ้ มี อ ายุ
50 - 59 ปี มีจำนวน 3.98 ล้านคน (ร้อยละ17.65) และอายุ 35 - 39 ปี จำนวน 3.05 ล้านคน (ร้อยละ 13.54)
ส่วนช่วงอายุ 15 - 19 ปี มีน้อยที่สุด 0.92 ล้านคน (ร้อยละ 4.06) (แผนภูมิที่ 20
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แรงงานนอกระบบในจังหวัดชัยภูมิ จำแนกตามช่วงอายุและเพศ ปี 2563
60,000
50,000

45770 45295

56492
50292 49088

40,000
31787
30,000

ชาย
หญิง

20,000

10,693 12,384 10,452
9,973
9,585
6,354
4,500

11,965
10,000

3,044

3,145

15-19 ปี 20-24 ปี 25-29 ปี 30-34 ปี 35-39 ปี 40-49 ปี 50-59 ปี 60 ปีขึ้นไป

เมื่อพิจารณาแรงงานนอกระบบจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่าระดับการศึกษาที่มีแรงงานนอกระบบ
ทำงานอยู ่ ม ากที ่ ส ุ ด 3 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ ต่ ำ กว่ า ประถมศึ ก ษา จำนวน 132 ,611 คน (ร้ อ ยละ 36.8
ของแรงงานนอกระบบทั้งหมด) รองลงมาประถมศึกษา จำนวน 108,960 คน (ร้อยละ 30.2) และการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 56,150 คน (ร้อยละ 15.6) ตามลำดับ
แรงงานนอกระบบในจังหวัดชัยภูมิ จำแนกตามระดับการศึกษา ปี 2563
จานวน (คน)

132,611

140,000
108,960

120,000

ไม่มีการศึกษา

100,000

ต่ํากว่าประถมศึกษา

80,000

42,465

60,000

40,000
20,000

ประถมศึกษา

56,150

มัธยมศึกษาตอนต้น
18,277

มัธยมศึกษาตอนปลาย
อุดมศึกษา

2,355

ปี 2563

เมื่อพิจารณาแรงงานนอกระบบจำแนกตามอาชีพ พบว่าอาชีพที่มีแรงงานนอกระบบทำงานอยู่มากที่สุด 3
อันดับแรก ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง จำนวน 243,741 คน (ร้อยละ 67.6 ของ
แรงงานนอกระบบทั้งหมด) อาชีพพนักงานบริการ 46,147 คน (ร้อยละ 12.8) และอาชีพงานพื้นฐานต่าง ๆ 40,709 คน
(ร้อยละ 11.3) ตามลำดับ
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แรงงานนอกระบบในจังหวัดชัยภูมิ จำแนกตามอาชีพ(5อันดับแรก) ปี 2563
7,095
1,339
5,756

ผู้ปฏิบัติการโรงงาน

18,104
22,605
16,544
8,220
8,324

อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ
ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถ ฯ
พนักงานบริการ ฯ

14,028

40,709
รวม
หญิง
ชาย

46,147
32,119
99,672

ด้านการเกษตรและประมง

-

50,000

100,000

243,741

144,070

150,000

200,000

250,000

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ

4. การส่งเสริมการมีงานทำ
1. การจัดหางานในประเทศ
ภารกิ จ การส่ งเสริ มให้ ป ระชาชนมี งานทำเป็ น ภารกิ จ หลั ก ของกระทรวงแรงงาน ซึ ่ ง ดำเนิ น การ
โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ การส่งเสริมการมีงานทำในรูปแบบการจัดหางานมีทั้งการหางานในประเทศ และ
ต่ างประเทศ โดยการจั ดหางานในจั ง หวั ด ชั ย ภู ม ิ ใ นช่ ว ง (มกราคม - มี น าคม 2563) มี ต ำแหน่ ง งานว่ า ง
ที ่ แ จ้ ง ผ่ า นสำนั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ 1,273 อัตรา ซึ่งมีส ัดส่วนที่เพิ่ มขึ ้น ร้อยละ 88.06 จากไตรมาส
ที่แล้วที่มีจำนวนตำแหน่งงานว่าง 152 อัตรา ในส่วนของผู้ลงทะเบียนสมัครงานไตรมาสนี้พบว่ามี 562 คน เพิ่มขึ้น
ร้ อ ยละ 42.35 จากไตรมาสที ่ แ ล้ ว ที ่ ม ี จ ำนวน 238 คน ขณะที ่ ผ ู ้ ไ ด้ ร ั บ การบรรจุ ง านใน ไตรมาสนี้
มีจำนวน 279 คน ลดลง ร้อยละ 13.09 จากไตรมาสที่แล้ว ที่มีจำนวน 321 คน ทั้งนี้การที่จำนวนตำแหน่งงานว่าง
ผู ้ ส มั ค รงาน และการบรรจุ งานในไตรมาสนี ้ ม ี ส ั ด ส่ ว นที ่ เ พิ ่ ม ขึ ้ น และลดลงน่ า จะมี ส าเหตุ ม าจาก
เป็นช่วงฤดูการเกษตร และการขยายตัว ของเศรษฐกิจในจังหวัดชัยภูมิ ประกอบกับสถานการณ์ด้านการเมือง
จึงส่งผลต่อการชะลอการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพื่อรอดูความมั่นใจในเหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อการตัดสินใจลงทุน
เปรียบเทียบตำแหน่งงานว่าง/การสมัครงาน/การบรรจุงาน
ไตรมาส 4 ปี 2563 - ไตรมาส 1 ปี 2564
คน
2000
1000

1273
562
152

243

ไตรมาส 4
321

279

ไตรมาส 1

0
ตําแหน่งงานว่าง (อัตรา)ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน (คน)

บรรจุงาน(คน)

ที่มา : สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ
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สำหรั บ ตำแหน่ ง งานว่ า งไตรมาส 1 นี ้ พบว่ า เป็ น ชาย 53 อั ต รา คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 4.17
ของตำแหน่งงานว่างทั้งหมด ขณะที่เพศหญิงมี 17 อัตรา (ร้อยละ 1.34) และไม่ระบุเพศ 1,203 อัตรา ร้อยละ 94.51
การที่ตำแหน่งงานว่างมากกว่าครึ่งไม่ได้ระบุเพศแสดงให้เห็นว่าสถานประกอบการหรือนายจ้างพิจารณาเห็นว่างาน
โ ดยทั ่ ว ไปไม่ ว ่ า ช าย หรื อ หญิ ง ก็ ส ามารถทำได้ เ ช ่ น กั น หรื อ ไม่ ม ี ค ว ามแตกต่ า งในเรื ่ อ ง เ พ ศ
ในอีกประการหนึ่งนายจ้างพิจารณาเห็นว่าการไม่ระบุจะมีผลดีในด้านโอกาสการคัดเลือกมากกว่าการระบุเพศ
ตำแหน่งงานว่าง/ผู้สมัครงาน/การบรรจุงาน จังหวัดชัยภูมิ จำแนกตามช่วงอายุ
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดชัยภูมิ จำแจกตามอาชีพ ไตรมาส 1 ปี 2564
อาชีพ
10
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ

77
338

เสมียน เจ้าหน้าที่

7
25

ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรฯ

10
3

ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ฯ

425
378

ผู้ฝึกงาน

0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

อัตรา

ที่มา : สำนักงานจัดหาจังหวัดชัยภูมิ

หากศึกษาในด้านอุตสาหกรรมพบว่า อุตสาหกรรมที่มีต ำแหน่งงานว่างสูงสุด 5 อันดับแรก ปี 2564 คือ 1)
การผลิ ต 786 อั ต รา (ร้ อ ยละ61.75) 2) การขายส่ ง ขายปลี ก การซ่ อ มแซมยานยนต์ รถจั ก รยานยนต์
ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน 395 อัตรา (ร้อยละ 31.03) 3) กิจกรรมการบริหารและสนับสนุน 50
อัตรา (ร้อยละ 3.93) 4) เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 11 อัตรา (ร้อยละ 0.87) และการขนส่ง สถานที่
เก็บสินค้า และการคมนาคม 10 อัตรา (ร้อยละ 0.79) ซึ่งการบรรจุงานที่พบว่าอุตสาหกรรมที่ บรรจุงานได้สูงสุดคือ
การผลิต 183 คน (ร้อยละ 65.60) รองลงมาคือการขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้
ส่วนบุคคล และของใช้ ในครัวเรือน 95 คน (ร้อยละ 34.05) 3)การบริหารราชการป้องกันประเทศและการประกัน
1 อัตรา (ร้อยละ 0.36)
1.1 คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานตาม พรก.การบริหารการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
จำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือจำนวน 1,587 คน จำแนกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
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แรงงานต่างด้าว จำแนกตามลักษณะการเข้าเมืองและประเภทคนต่างด้าว
19 คน

115คน
7.25%

649 คน
40.90%

ประเภทตลอดชีพ
ประเภทชั่วคราวทั่วไป

804 คน
50.67%

การพัฒนาศักยภาพแรงงาน
ในรอบไตรมาส 1 ปี 2564 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ได้
ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาผู้ใช้แรงงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การฝึกเตรียมเข้าทำงาน การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน และ
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือ แรงงานไทยให้มีมาตรฐานฝีมือทัดเทียมประเทศต่าง ๆ
ขณะเดียวกันเป็นการพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยภาพรวมของการฝึกต่าง ๆ
หากพิ จ ารณาตามกลุ่ ม อาชีพ พบว่า การฝึ ก เตรีย มเข้ าทำงานในไตรมาสนี ้ กลุ ่ ม อาชี พ ช่า งเครื่ องกล,
ช่ า งไฟฟ้ า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค อมพิ ว เตอร์ จำนวน 20 คน เท่ า กั น (ร้ อ ยละ 50) ทั ้ ง หมดอยู ่ ร ะหว่ า งฝึ ก อบรม
ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
การฝึกเตรียมเข้าทำงานและผ่านการฝึกในจังหวัดชัยภูมิ จำแนกตามกลุ่มอาชีพ
25

20 20

20
15

ผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทํางาน(คน)

10
5

0

ผู้ผ่านการฝึกเตรียมเข้าทํางาน(คน)
0

0

ช่างก่อสร้าง

0
ช่างอุตสาหการ

0

ช่างเครื่องกล

0

0

ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอ
นกส์ฯ

ส่วนในกลุ่มอาชีพที่มีการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานในไตรมาสนี้คือ กลุ่มช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
จำนวน 203 คน (ร้ อ ยละ 47.66) กลุ่ มอาชี พ ช่ า งอุ ต สาหกรรมศิ ล ป์ จำนวน 81 คน (ร้ อ ยละ 19.02)
กลุ ่ มอาชี พธุ ร กิ จ และบริ การ จำนวน 80 คน (ร้ อยละ 18.78) ช่ างเครื ่ องกล จำนวน 42 คน (ร้ อยละ9.86)
และกลุ่มช่างอุตสาหการ จำนวน 20 คน (ร้อยละ4.70)
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การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานในจังหวัดชัยภูมิ จำแนกตามกลุ่มอาชีพ ปี 2564
การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ
อาชีพ
ธุรกิจและบริการ

80

เกษตรอุตสาหกรรม

0

ช่างอุตสาหกรรมศิลป์

81

ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์…

203

ช่างเครื่องกล

42

ช่างอุตสาหการ

20

ช่างก่อสร้าง

0
0

คน
50

100

150

200

250

การตรวจแรงงาน
กระทรวงแรงงานนอกจากจะมี ภ ารกิ จ ด้ า นการส่ ง เสริ ม การมี ง านทำ การพั ฒ นาฝี ม ื อ แรงงาน
เพื ่ อ ยกระดั บ ฝี ม ื อ ให้ เ ป็ น ที ่ ย อมรั บ ของตลาดแรงงาน และทั ด เที ย มมาตรฐานสากลแล้ ว อี ก ภารกิ จ หนึ่ ง
ที่เกิดขึ้น ต่อเนื่องภายหลังการส่งเสริมให้คนมีงานทำแล้ว คือ ภารกิจด้านการคุ้มครองลูกจ้าง ให้ได้ร ับความ
เป็นธรรมในการทำงานโดยสำนักงานสวัส ดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยมูมิ เป็นหน่วยงานที่มีบ ทบาท
ในการคุ้มครองผู้ใช้แ รงงานให้ได้ร ับ ความเป็นธรรมจากการทำงาน ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
เพื่อไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างโดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุด คือ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันในอีก
ด้ า นหนึ ่ ง ก็ ต ้ อ งผดุ ง ไว้ ซ ึ ่ ง ความยุ ต ิ ธ รรมกั บ ฝ่ า ยนายจ้ า ง กล่ า วคื อ ไม่ โ อนเอี ย งไปด้ านใดด้ า นหนึ่ ง
ทั ้ ง นี ้ มาตรการที ่ จ ะช่ ว ยให้ ผ ู ้ ใ ช้ แ รงงานได้ ร ั บ รายได้ แ ละสวั ส ดิ ก ารที ่ เ ป็ น ธรรมเพี ย งพอต่ อ การดำรงชี วิ ต
รวมถึงได้ร ับ การคุ้มครองแรงงานให้ม ีคุ ณภาพชีว ิต ที่ดี ขึ้น ได้ คื อการตรวจสถานประกอบการเพื่อ ให้แน่ ใ จว่ า
ผู ้ ใ ช้ แ รงงานได้ ร ั บ การปฏิ บ ั ต ิ แ ละดู แ ลตามกฎหมาย ข ณะเดี ย วกั น จะเป็ น มาตรการในการกระตุ ้ น ให้
สถานประกอบการเอาใจใส่ดูแลลูกจ้างของตนให้มากขึ้นอีกด้วย
การแรงงานสัมพันธ์
องค์การนายจ้าง/ลูกจ้าง
นอกเหนือจากภารกิจด้านการคุ้มครองแรงงานและดูแลด้านความปลอดภัย ทั้งแก่ลูกจ้าง และนายจ้างแล้ว
กระทรวงแรงงานโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ยังมีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบแรงงานสัมพันธ์ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม เพื่อป้องกันความขัดแย้ง และเสริมสร้างความ
ร่วมมือที่ดีต่อกันระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายหลัก เพื่อสร้างสันติสุขในวงการแรงงาน
ให้นายจ้างและลูกจ้างมีทัศนคติที่ดีต่อกันในการทำงาน เพราะหากนายจ้าง ลูกจ้างมีความเข้าใจกันเป็นอย่างดีย่อมไม่
เกิดปัญหาขัดแย้งขึ้น เมื่อปัญหาข้อขัดแย้งไม่มี พลังในการขับเคลื่อนงานหรือทีมงานก็จะดีนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตหรือ
เพิ่มผลิตภาพในการปฏิบัติงาน ลูกจ้างหรือผู้ใช้แรงงานมีความสุขในการทำงาน คุณภาพชีวิตย่อมดีขึ้น ขณะเดียวกัน
นายจ้างก็มีความสุขเนื่องจากมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็นผลกำไรตามมา ทั้งนี้ ในกลุ่มของนายจ้างและลูกจ้าง จะมีการตั้ง
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องค์กรเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนตนเอง ในไตรมาส 1 ปี 2564 พบว่า จังหวัดชัยภูมิ ไม่พบการก่อตั้งสมาคมนายจ้าง
ประเภทสมาคมลูกจ้างและประเภทสหภาพแรงงานในกิจการเอกชน
ข้อเรียกร้อง/ข้อพิพาท/ข้อขัดแย้ง ในจังหวัดชัยภูมิ ไตรมาส 1 ปี 2564
สำหรับ การเกิดข้อเรีย กร้อง/ข้ อ พิพ าทแรงงานและข้ อ ขัดแย้ งในไตรมาส 1 ปี 2564 (ไม่มีข้อขั ด แย้ ง
ในไตรมาสนี้)
การสวัสดิการแรงงาน
กิจ กรรมที่ช ่วยสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้ใช้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกเหนือจากการตรวจสถาน
ประกอบการเพื่อให้การคุ้มครองให้ผู้ใช้แรงงานตามที่ได้ กล่าวมาแล้ว สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
ชัยภูมิ มีการส่งเสริมและให้บริการด้านสวัสดิการแรงงานนอกเหนือ จากที่กฎหมายกำหนด มีการส่งเสริมให้บริการ
ด้ า นสวั ส ดิ ก ารแรงงานนอกเหนื อ จากที ่ ก ฎหมายกำหนด 64 แห่ ง ลู ก จ้ า งที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง 1,010 คน รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 27 แห่ง ลูกจ้างจำนวน
303 คน ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน 37 แห่ง ลูกจ้างจำนวน 707 ราย
การเลิกจ้าง
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ รายงานสถานการณ์เลิกจ้าง ไตรมาส 1 ปี 2564 มีสถานประกอบการ
ที่เลิกกิจการจำนวน 51 แห่ง ลูกจ้างถูกเลิกจ้าง 81 คน ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการ ขนาดเล็ก คือ ขนาด 1 - 9
คน โดยมีสัดส่วนร้อยละ 98.04 ของสถานประกอบการที่เลิกกิจการทั้งหมด (50 แห่ง) ลูกจ้างถูกเลิกจ้างจำนวน 65
คน คิดเป็นร้อยละ 80.25 ของจำนวนลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างทั้งหมด ขณะที่สถานประกอบการขนาด 10 คนขึ้นไปเลิก
กิจการเพียงจำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.96 ของสถานประกอบการที่เลิกกิจการทั้งหมด และมีสัดส่วนของผู้ถูก
เลิกจ้าง 16 คน คิดเป็นร้อยละ 19.75 ของลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างทั้งหมด (แผนภูมิที่ 44)
สถานประกอบการที่เลิกกิจการ และลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างในจังหวัดชัยภูมิ
จำแนกตามขนาดสถานประกอบการ ปี 2564
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สถานประกอบการที่เลิกกิจการ(แห่ง)
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0
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10 คนขึ้นไป

ขนาดสถานประกอบการ

ที่มา : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ
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การประสบอันตราย/เจ็บป่วยในการทำงาน (กองทุนเงินทดแทน)
สำหรับ การประสบอัน ตรายหรือ เจ็ บป่ว ยเนื่ อ งจากการทำงานในรอบไตรมาส 1 ปี 2564 พบว่า
การประสบอั น ตรายหรื อ เจ็ บ ป่ ว ยเนื ่ อ งมาจากการทำงานมี ท ั ้ ง สิ ้ น 21 คน โดยสถานประกอบการที ่ มี
การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยสูงสุด คือ สถานประกอบการขนาดกลางที่มีลูกจ้าง 50 - 99 คน โดยมีจำนวน
5 คน คิดเป็นร้อยละ 23.80 รองลงมาคือขนาด 200 - 499 คน จำนวน 4 คน (ร้อยละ 19.04) ซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียง
กับ ขนาด 500 - 999 คน กล่าวคือ มีจ ำนวน 3 คน (ร้อยละ 14.28) ตามลำดับ ส่ว นสถานประกอบการขนาด
1 - 4 คน มี ก ารประสบอั น ตรายหรื อ เจ็ บ ป่ ว ยเนื ่ อ งจากการทำงานน้ อ ยที ่ ส ุ ด คื อ จำนวน 1 คน คิ ด เป็ น
ร้อยละ 4.76 เท่านั้น
การประกันสังคม
ภารกิ จด้ านการประกั นสั งคมเป็ นอี กภารกิ จที ่ กระทรวง โดยสำนั กงานประกั นสั งคมจั งหวั ดชั ยภู มิ
มีหน้าทีต่ ้องดูแลผู้ใช้แรงงาน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีหลักประกันชีวิตที่มั่นคงเมื่อยามแก่ชราอีกด้วย ข้อมูล
ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2564 พบว่า ในจังหวัดชัยภูมิ มีผู้ประกันตนทั้งสิ้น 85,909 คน จำแนกเป็นมาตรา 33 จำนวน
30,298 คน มาตรา 39 จำนวน 9,413 คน และมาตรา 40 จำนวน 46,198 คน และมีส ถานประกอบการที่ขึ้น
ทะเบียนประกันสังคมทั้งสิ้น 2,124 แห่ง ลูกจ้าง จำนวน 30,298 คน
ผู้ประกันในจังหวัดชัยภูมิ จำแนกตามมาตรา ไตรมาส 1 ปี 2564
50,000

46,198

หน่วยนับ :คน

40,000
30,000
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20,000
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10,000
0
มาตรา 33

มาตรา 39

มาตรา 40

ที่มา : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ

ปั จ จุ บ ั น จั ง หวั ดชั ย ภู ม ิ มี ส ถานพยาบาลในสั ง กั ด ประกั นสั งคมที ่ เ ป็ น สถานพยาบาลของรั ฐ บาล
จำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ของสถานพยาบาลทั้งหมด และไม่พบสถานพยาบาลเอกชนสถานประการและ
ผู้ประกันตนในจังหวัดชัยภูมิ จำแนกตามมาตรา ปี 2564
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จานวนสถานพยาบาล
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รัฐบาล

ประเภทสถานพยาบาล

เอกชน

ที่มา : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ

จำนวนการใช้ บ ริ ก ารของกองทุ น ประกั น สั ง คม พิ จารณาตามประเภทของประโยชน์ ท ดแทน
ซึ ่ ง มี 7 กรณี ไ ด้ แ ก่ เจ็ บ ป่ ว ย คลอดบุ ต ร ทุ พ ลภาพ ตาย สงเคราะห์ บ ุ ต ร ชราภาพ และว่ า งงาน พบว่ า
จำนวนผู้ใช้บริการมีทั้งสิ้น 19,802 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.04 ของผู้ประกันตนทั้งหมด ซึ่งจำนวนผู้ใช้บริการ
ในไตรมาสนี้ลดลงจากไตรมาสที่แล้ว ที่มีจำนวน 28,722 คน สำหรับประเภทประโยชน์ ทดแทนที่ผ ู้ประกันตน
ใช้บริการสูงสุดในไตรมาสนี้ได้แก่ กรณีสงเคราะห์บุตร มีผู้ประกันตนใช้บริการ 10,519 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.25 ของ
ผู้ใช้บริการทั้งหมด รองลงมาได้แก่กรณี ว่างงาน บำนาญ (ชราภาพ) และเจ็บป่ วย โดยมีสัดส่วนร้อยละ5.50, 2.36
และ1.48 ตามลำดับผู้ประกันตนที่ใช้บริการกองทุนประกันสังคมในจังหวัดชัยภูมิ จำแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทน
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ที่มา : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ
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ราย

หากพิจารณาตามปริมาณการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน จะพบว่ามีการจ่ายเงินทั้งสิ้น 60,535,395.04
ล้านบาท โดยกรณีว่างงานมีการจ่ายเงินสูงสุดถึง 21,652,033.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.77 ของเงินประโยชน์
ทดแทนที่จ่าย รองลงมาคือกรณีบำเหน็จชราภาพ จ่ายเงินประโยชน์ทดแทน 15,333,439.34 ล้านบาท(ร้อยละ 25.32)
และกรณีสงเคราะห์บุตร 13,465,800.00 ล้านบาท (ร้อยละ 22.24)
การจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนในจังหวัดชัยภูมิ จำแนกตามประเภทประโยชน์ทดทน
ไตรมาส 1 ปี 2564
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ที่มา : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ

ปัญหาด้านแรงงานที่สำคัญ
จั ง หวั ด ชั ย ภู ม ิ เ ป็ น พื ้ น ที ่ เ กษตรกรรมประชาชนร้ อ ยละ 90 ประกอบอาชี พ เกษตรกรรม เช่ น
ข้าว, มัน สำปะหลัง, อ้อย เป็น ต้น แรงงานส่ว นใหญ่ เป็นประชากรในพื้น ที ่และเป็ นจั งหวั ดพื้น ที ่ต อนกลาง
ของประเทศไทยไม่มีอาณาเขตติดชายแดน จึงทำให้ไม่มีปัญหาในเรื่องการลักลอบการใช้แรงงานหรือพบเห็นการค้า
มนุ ษ ย์ ด ้ า นแรงงาน เพื ่ อ เป็ น การเฝ้ า ระวั ง ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ ด ้ า นแรงงาน จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ
ได้ ม ี ม าตรการให้ ส ่ ว นราชการที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งส่ ว นบู ร ณาการตรวจติ ด ตาม สถานบริ ก ารหรื อ สถานที่ สุ ่ ม เสี ่ ย งที่
อาจนำไปสู่การค้ามนุษย์
อื่นๆ
1) การรับเรื่องราวร้องทุกข์จากการทำงานต่างประเทศ
จังหวัดชัย ภูมิ เป็น จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนื อที่ มีประชากรเดินทางไปทำงานต่า งประเทศ
ทั ้ ง ที ่ ถ ู ก ต้ อ งตามกฎหมาย และไม่ ถ ู ก ต้ อ งตามกฎหมาย ซึ ่ ง สำนั ก งานแรงงานจั ง ห วั ด ชั ย ภู ม ิ ม ี ภ าระกิ จ การ
ให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ ได้แก่
- การรับเรื่องราวร้องทุกข์กรณี การคืนเงินภาษีเมื่อเดินทางกลับมาประเทศไทย
- การรับเรื่องราวร้องทุกข์กรณี คนงานไทยเสียชีวิต
- การรับเรื่องราวร้องทุกข์กรณี ติดตามคนงานไทยในต่างประเทศ
การรับ เรื่องราวร้องทุกข์จ ากผู้ที่เดินทางมายื่นเรื่อง ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ปรากฏว่ า
มีผู้มายื่นเรื่องเพื่อขอคืนเงินภาษีกองทุนบำเหน็จชราภาพจากประเทศไต้หวันเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาการยื่นเรื่อ ง
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ขอรั บ เงิ น ประกั น (ครบสั ญ ญาจ้ า ง/เงิ น ประกั น การเดิ น ทางกลั บ ) จากการประเทศสาธารณรั ฐ เกาหลี
และการยื่นเรื่องขอรับเงินภาษีในประเทศไต้หวัน
2) ข้อมูลความต้องการและการขาดแคลนแรงงาน
จากการสำรวจสถานประกอบกิจการในจังหวัดชัยภูมิ ตามกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 200 แห่ง พบว่ามี
ความต้ อ งการแรงงานจำนวน 2 แห่ ง โดยแยกขนาดสถานประกอบกิ จ การที ่ม ี ข นาดต่ ำ กว่ า 10 คน 1 แห่ ง
มีความต้องการแรงงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง (1 อัตรา) ขนาด 20 - 49 คน จำนวน 1 แห่ง มีความต้ องการแรงงาน
จำนวน 2 ตำแหน่ง (7 อัตรา)
อัตรา
5-9 คน, 1 อัตรา
20-49 คน, 7 อัตรา

1-4 คน
5-9 คน
10-19 คน
20-49 คน

ที่มา : ระบบสำรวจอุปสงค์และอุปทานกำลังคน (จังหวัดชัยภูมิ)

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา
การศาสนา
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ส่วนศาสนาอื่นมีบ้างเล็กน้อยจำนวนไม่มากนักสำหรับความเชื่อถื อ
ประเพณีสมัยก่อนยังคงมีอยู่ตามชนบทและมีอิทธิพลทางจิตใจของประชาชนในแถบ นั้น ๆ เช่น การแห่นางแมวขอฝน
บุญพระเวส บุญบั้งไฟ บุญข้าวจี่ เป็นต้น
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สถิติจำนวนวัด ที่พักสงฆ์ วัดร้าง พระภิกษุ สามเณร แม่ชี และศิษย์วัด แยกรายอำเภอ พ.ศ. 2564
จังหวัดชัยภูมิ

ที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
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7.2 ประเพณีและงานประจำปี
ประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ ประมาณร้อยละ 95 เป็นคนท้องถิ่นเดิม มีวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งมีลักษณะ
ผสมผสาน ระหว่างความเชื่อดั้งเดิมของท้องถิ่น กับหลักปฏิบัติทางพุทธศาสนา ประกอบกับประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาของจังหวัด มีลักษณะเด่นชัด ที่เน้นและเชิดชูวีรกรรม ความซื่อสัตย์ กตัญญู ของเจ้าพ่อพระยาแล ทำให้มี
งานประจำ และงานประเพณี ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมของจังหวัดดังต่อไปนี้
1. ปรางค์กู่
กำหนดจัดขึ้นตรงกับวันขึ้น 13-15 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี โดยบริเวณที่จัดอยู่ ณ ลานกว้างรอบๆ
องค์พระธาตุปรางค์กู่ ในงานจะมีทั้งมหรสพ แสง สี เสียง เครื่องเล่นต่างๆ เป็นต้น
2.ประเพณีรำผีฟ้า เป็นการรำบวงสรวงเป็นกลุ่ม ๆ ที่ภูพระ ซึ่งมีพระเจ้าองค์ตื้อเป็นพระพุทธรูป
แกะสลักในหินทราย สูงประมาณ 3 เมตร ชาวบ้านถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากการรำบวงสรวงนี้ ชาวบ้านนิยมกันมาก
เป็นประเพณีที่ชาวบ้านถือกันว่า ถ้าใครเป็นลูกศิษย์พระเจ้าองค์ตื้อหรืออยู่ในความคุ้มครองของพระเจ้าองค์ต้อื แล้ว
หากเจ็บป่วยขึ้นมาเมื่อไปรำบวงสรวงแล้วจะหายทันที หรือแม้จะไม่เจ็บป่วย แต่เมื่อรำบวงสรวงแล้วก็จะทำให้อยู่ดี
กินดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บประเพณีการรำผีฟ้าจะมีขึ้นในระหว่างวันขึ้น 13 – 15 ค่ำ เดือน 5 คือ เดือนเมษายน
และในวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ซึ่งจะมีประชาชนไปทำบุญกันมาก
3.ประเพณีบูชาพระเจ้าองค์ตื้อ เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อบูชาพระเจ้าองค์ตื้อ จัดขึ้นที่ภูพระ
ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ เป็นพิธีที่มีคณะลำผีฟ้า ลำส่อง ไปบวงสรวงเป็นกลุ่มๆ ที่ภูพระ ซึ่งเป็นที่
ประดิษฐานพระเจ้าองค์ตื้อ การบวงสรวงจะมีขึ้นระหว่างวันขึ้น 13 – 15 ค่ำของเดือนเมษายนของทุกปี และในช่วง
วันเข้าพรรษาและวันออกพรรษาจะมีประชาชนผู้นับถือพระเจ้าองค์ดื้อ ทั้งในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดใกล้เคียงมา
ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
4.งานแห่เทียนเข้าพรรษา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 (ประมาณเดือนกรกฎาคม) เป็นงานที่เทศบาล
เมืองชัยภูมิจัดขึ้นทุกปี มีการประกวดเทียนพรรษาที่ประดิษฐ์อย่างสวยงาม เป็นงานที่มีประชาชนให้ความสนใจไม่
แพ้งานแห่เทียนพรรษาของจังหวัด อุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีงานประเพณีอื่นๆ ที่จัดเป็นประจำทุกปี เช่นเดียวกับ
จังหวัดในภาคอีสาน เช่น งานบุญบั้งไฟ หรือบุญเดือนหก ประมาณเดือนพฤษภาคม งานบุญข้าวจี่ เป็นการฉลองเมื่อ
เสร็จสิ้นการทำนา ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ งานบุญพระเวช หรืองานบุญเดือนสี่ ประมาณเดือนมีนาคม มีการเทศน์
มหาชาติ
5. งานลอยกระทง เป็นงานที่เทศบาลเมืองชัยภูมิจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเช่นกัน มีการประกวด
กระทงและนางนพมาศ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก
6. งานประจำปีฉลองนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาด จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณความดีของ
เจ้าพ่อพญาแล ผู้สร้างเมืองชัยภูมิคนแรกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 -20 มกราคมของทุกปี ณ บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อ
พญาแล และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ในการจัดงานจะมีพิธีบวงสรวงดวงวิ ญญาณของเจ้าพ่อพญาแล พิธี
ถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแล ขบวนแห่สักการะนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล ขบวนแห่ของอำเภอต่างๆ รวมทั้งการออกร้าน
กาชาด การจัดนิทรรศการของหน่วยงานราชการและเอกชน การประกวดผลิตผลทางการเกษตร เป็นต้น
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7. ประเพณีงานบุญเดือนหก (บวงสรวงเจ้าพ่อพญาแล) เป็นงานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อ
พญาแล จัดขึ้น ณ บริเวณศาลหนองปลาเฒ่า ระหว่างวันที่ 12 – 20 พฤษภาคมของทุกปี ชาวบ้านจะไปเคารพ
สักการะดวงวิญญาณของเจ้าพ่อพญาแล และรำถวายเจ้าพ่อที่ศาลหลังเก่ากัน เป็นการรำถวายและพิธีบวงสรวงดวง
วิญญาณเจ้าพ่อตามพิธีดั้งเดิมจะมีขบวนแห่บายศรีและพิธีถวายบายศรีที่ยิ่งใหญ่ แต่ละปีจะมีประชาชนที่เคารพ
เลื่อมใส ศรัทธามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
8. งานประเพณีแห่กระธูป อำเภอหนองบัวแดง เริ่มจากชาวบ้านราษฎร์ดำเนิน จัดให้มีการ
แข่งขันการทำต้นกระธูปขึ้นระหว่างคุ้มต่างๆโดยมีการแห่รอบหมู่บ้าน การทำต้นกระธูปในระยะแรกนั้น ใช้ขุย
มะพร้าวใบอ้ม ใบเนียม โดยนำใบไม้ทั้งสองชนิดมานิ่งแล้วนำไปตากแดดเสร็จแล้วนำมาบด แล้วจะได้ฝุ่นไม้ที่มีกลิ่น
หอม จากนั้นนำมาผสมกับขุยมะพร้าวห่อด้วยกระดาษให้ได้รูปทรงยาวเหมือนธูป และนำกระดาษสีมาประดับให้ได้
ลวดลายที่สวยงาม ซึ่งนิยมใช้ลายไทยเช่นเดียวกับลายมัดหมี่ แล้วนำธูปได้มาติดกับดาวที่ทำมาจากใบลานแล้วนำมา
ติดกับคันไม้ไผ่ จากนั้นนำมาเสียบไว้กับแกนไม้ไผ่ที่เตรียมไว้ความสูงประมาณ 3 เมตร ให้ได้รูปทรงคล้ายฉัตรก่อนจะ
นำไปแห่ และจุดบูชาในวันก่อนออกพรรษา ปัจจุบัน การทำกระธูปได้ประยุกต์มาใช้ธูปที่มีขายทั่วไปตามท้องตลาด
ตกแต่งสีสันให้สวยงามตามจินตนาการ และลวดลายมักใช้ลวดลายตามพื้นบ้าน เรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
พระหากษัตริย์และวิถีชีวิตแบบไทย ประเพณีแห่กระธูปจะทำก่อนวันออก พุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้า บุญประเพณีแห่
กระรูปของซาวอำเภอหนองบัวแดง จะทำก่อนวันออกพรรษา โดยจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา
9.งานประเพณีแห่นาคโหด อำเภอภูเขียว เป็นประเพณีแห่นาคของชุมชนบ้านโนนเสลา
เป็นชุมชนที่ได้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานงานประเพณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาไว้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ
งานประเพณีบุญเดือนหก หรือประเพณีงานบวชนาค อันถือเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือรู้จัก
ของคนทั่วไป การบวชนาคของชุมชนบ้านโนนเสลามีลักษณะที่แตกต่างจากการบวชนาคของหมู่บ้านอื่นคือ
ผู้ที่จะบวชหรือที่เรียกว่า "นาค" นั้น จะนั่งแคร่ที่มีคานหาม และถูกแห่ไปรอบๆ หมู่บ้าน เพื่อเป็นการทดสอบความ
อดทนของผู้ที่จะบวช ว่าจะมีความอดทนอดกลั้นต่ออุปสรรค ความลำบากได้หรือไม่ จนได้รับการเรียกขานจาก
บุคคลทั่วไปว่า "การบวชนาคโหด" ปัจจุบันการบวชนาคโหด ได้มีการจัดขบวนแห่อย่างสวยงาม มีมโหรีบรรเลง เป็น
ที่สนุกสนานและประทับใจของผู้ร่วมงาน ประเพณีการบวชนาคโหดนี้ ถือได้ว่าเป็นที่สุดในประเทศไทยหรือในโลกก็
ว่าได้เพราะมีเพียงแห่งเดียวเท่านั้น คือที่หมู่บ้านโนนเสลาตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
10.งานประเพณีบุญเดือนสีไทคอนสาร จัดขึ้นที่อำเภอคอนสาร ในวันขึ้น 1 - 3 ค่ำ เดือน 5
ประมาณกลางเดือนมีนาคมของทุกปี จัดขึ้น ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอและบริเวณวัด เป็นงานประเพณีซึ่งมี
ลักษณะของชาวคอนสาร โดยชาวบ้านจะนิยมเล่นสะบ้าแข่งขันกันเพื่อชิงรางวัลและเพื่อความสนุกสนานซึ่งการ
แข่งขันสะบ้านี้จะพบที่เดียวเท่านั้นในคอนสาร
11. งานประเพณีตีคลี่ไฟ อำเภอเมืองชัยภูมิ ประเพณีตีคลีไฟ เป็นประเพณีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
จัดให้มีขึ้นมาแต่โบราณ โดยได้แนวคิดมาจากการตีคลีของพระสังข์กับพระอินทร์ในวรรณคดีเรื่อง สังข์ทอง การ
ตีคลีไฟเป็นวิธีการแก้ปัญหาการขาดเครื่องนุ่งห่มในสมัยก่อน หน้าหนาวจะหนาวมาก พวกผู้ชายจะออกมาที่สนาม
หน้าลานบ้าน แล้วมาร่วมเล่นตีคลีไฟกับพวกผู้หญิงๆ จะเป็นผู้เผาลูกคลีไฟ ในอดีตทำจากไม้เนื้ออ่อนที่สามารถติด
ไฟได้ง่ายและเบา เช่น ต้นงิ้ว ทำให้หายหนาวได้ และเป็นการสร้างความสามัคคีให้แก่คนในหมู่บ้านอย่างชาญฉลาด
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โดยการตีคลีไฟ เเป็นกิจกรรมหนึ่งในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม เริ่มเล่นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2468 ซึ่งเป็นปีแรก
ที่ตั้งหมู่บ้านหนองเขี่อง ตำบลกุดตุ้ม และสีบสานต่อคนหนุ่มในหมู่บ้านหนึ่งไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่ง ถือว่าการตีคลีโฟ
เป็นประเพณีของหลายหมู่บ้านในละแวกเดียวกัน ใช้เชื่อมความสัมฟันธ์ของคนในหมู่บ้านและได้สืบสานต่อเยาวชน
คนรุ่นใหม่ ให้รักและอนุรักษ์กีฬาตีคลีไฟ ซึ่งจะเล่นกันในฤดูหนาว ช่วงพระอาทิตย์ลับฟ้า เพื่อให้เกิดความสวยงาม
นอกจากนี้ ยังมีงานประเพณีอื่นๆ ที่จัดเป็นประจำทุกปีเช่นเดียวกับจังหวัดในภาคอีสาน เช่น
งานบุญบั้งไฟ งานบุญข้าวจี่ งานบุญพระเวส บุญซำฮะ บุญเข้าพรรษา บุญประดับดิน บุญข้าวสาก บุญออกพรรษา
บุญกฐิน เป็นต้น
ที่มา : หนังสือ “3 ทศวรรษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ” ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
หนังสือประวัติศสาตร์ สังคม และวัฒนธรรมชัยภูมิ ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลูกประคบสมุนไพร
หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
ผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา

ลูกประคบเป็นสมุนไพรพื้นบ้าน ที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยมาช้านาน ตั้งแต่ ปู่ ย่า ตายาย
สมัยก่อนเรียกว่า ยาตั้ง เนื่องจากเอาไปตั้งบนปากหม้อดินเผา ใช้นำมารักษาอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากสาเหตุ
ต่าง ๆ ให้ผลดีได้อย่างน่าอัศจรรย์ ปัจจุบันมีการปรับรูปแบบเพื่อให้ใช้ง่ายและสะดวกต่อการ ใช้งาน จึงมีการนำมา
ห่อด้วยผ้าด้ายดิบสีขาว ทำเป็นก้อน เพื่อให้เก็บไว้ได้นานได้มีการนำสมุนไพร ไปผึ่งแดดให้แห้งและนำไปเข้าตู้อบ ที่
อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ป้องกันไม่ให้ขึ้นรา
อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ฝีมือ แรงงาน คือ คนในชุมชนอย่างแท้จริง ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จึงทำให้คนในชุมชนมีความผูกพันกันเหมือนญาติพี่
น้อง มีการรวมกลุ่มเตรียมสมาชิกให้ได้รับความรู้ สร้างความเข้าใจให้ตรงกันใน การพัฒนาภูมิปัญญา กระบวนการ
ผลิตทั้งหมดจากทุนทางสังคมของท้องถิ่น ได้แก่ ทุนภูมิปัญญา ทุนทรัพยากรธรรมชาติ ทุนคน ผู้รู้ กลุ่มได้นำมา
บริหารจัดการร่วมกัน สร้างเป็นมูลค่ากลับมาเป็นเศรษฐกิจพึ่งตนเองในชุมชน
กระบวนการผลิต
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วัตถุดิบและส่วนประกอบ
1. ไพล (500 กรัม) แก้ปวดเมื่อย ลดการอักเสบ
2. ผิวมะกรูดถ้าไม่มีใช้ใบแทนได้ (200 กรัม) มีน้ำมันหอมระเหย แก้ลมวิงเวียน
3. ตะไคร้บ้าน (100 กรัม) แต่งกลิ่น
4. ใบมะขาม (300 กรัม) แก้อาการคันตามร่างกาย ช่วยบำรุงผิว
5. ขมิ้นชัน (100 กรัม) ช่วยลดการอักเสบ แก้โรคผิวหนัง
6. เกลือ (1 ช้อนโต๊ะ) ช่วยดูดความร้อนและช่วยพาตัวยาซึมผ่าน ผิวหนังได้สะดวกขึ้น
7. การบูร (2 ช้อนโต๊ะ) แต่งกลิ่น บำรุงหัวใจ
8. ใบส้มป่อย (100 กรัม) ช่วยบำรุงผิว แก้โรคผิวหนัง ลดความดัน
อุปกรณ์การทำลูกประคบ
1. ผ้าดิบสำหรับห่อลูกประคบ ตัดเป็นผืนขนาด กว้าง 35 x ยาว 35 เซนติเมตร
2. เชือก หรือ หนังยาง
3. ตัวยาที่ใช้ทำลูกประคบ
นอกจากนั้นยังมีอุปกรณ์เสริมเวลาใช้งานอีก คือ
4. หม้อสำหรับนึ่งลูกประคบ
5. จานหรือชามอลูมิเนียมเจาะรู (เพื่อให้ไอน้ำผ่านได้) รองลูกประคบ
ขั้นตอนการผลิต

1. หั่นหัวไพล ขมิ้นชัน ต้นตะไคร้ ผิวมะกรูด ตำมะกรูด ตำพอหยาบๆ (เวลาประคบจะได้ไม่ระคายเคือง)
2. นำใบมะขาม ใบส้มป่อย (เฉพาะใบ) ผสมกับสมุนไพรข้อ 1 เสร็จ แล้วให้ใส่เกลือ การบูร คลุกเคล้าให้เป็นเนื้อ
เดียวกัน แต่อย่าแฉะจนเป็นน้ำ
3. แบ่งตัวยาที่เรียบร้อยแล้ว ใส่ผ้าดิบห่อเป็นลูกประคบประมาณลูกส้มโอ รัดด้วยเชือกให้แน่น (ลูกประคบเวลาถูก
ความร้อนยาสมุนไพรจะฝ่อลง ให้รัดใหม่ให้แน่นเหมือนเดิม)
เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต
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เป็นสมุนไพรที่มาจากธรรมชาติ ใช้ภูมิปัญญาในการใช้และเก็บสมุนไพรให้เหมาะกับยุคสมัย ในการ ผึ่งแดด
ควรเป็นแดดอ่อน ไม่ควรผึ่งในแดดที่จัดเพราะจะทำให้กลิ่นของสมุนไพรจางไป และเพื่อให้ ลูกประคบเก็บไว้ได้นาน
ควรนำสมุนไปอบด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการกลุ่มสมุนไพรแม่สำรวย
ที่อยู่ 106 7 บ้านหนองกุง - - ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36120
0807321649 otoptoday@gmail.com
ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ นางสำรวย พรมลี ที่อยู่ 106 7 บ้านหนองกุง - - ตำบลหนองแวง อำเภอหนอง
บัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36120 โทร 0807321649 -otoptoday@gmail.com
แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์
1. กลุ่มสมุนไพรแม่สำรวย
บ้านเลขที่ 240 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกุง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36120
2. ศูนย์ OTOP หนองบัวแดง
3. งานแสดง และจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ในอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
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การผลิตเตาอั้งโล่ประสิทธิภาพสูง
หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
ผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา

เตาอั้งโล่ เป็นเตาหุงต้มที่คนไทยคุ้นเคยมานาน เมื่อเทคโนโลยีรุ่งเรือง เตาแก๊ส เตาไฟฟ้า เตา
ไมโครเวฟ ถูกประดิษฐ์และนำเสนอให้คนไทยได้ใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่ออำนวยความสะดวก ประหยัดและมี
รสนิยม ทำให้เตาอั้งโล่ได้รับความนิยมน้อยลง แต่เมื่อมีการปรับปรุงและเพิ่มรูปแบบคุณสมบัติ ประโยชน์ให้มากขึ้น
เตาอั้งโล่ก็จะได้รับความนิยมมากขึ้นโดยเฉพาะเป็นเตาก็ผลิตในท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน เตาหุงต้ม
ประสิทธิภาพสูง คือเตาอั้งโล่ที่ถูกปรับปรุงรูปทรง โดยใช้หลักวิชาการเข้ามาช่วย ทำให้รูปร่างเพรียว สวยงาม
ทนทานมากขึ้น จุดไฟติดเร็วขึ้น ไม่มีควันและแก๊สพิษที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ หุงต้มสุกเร็ว เก็บความร้อนได้นาน
สามารถวางหม้อหรือภาชนะประกอบอาหารได้อย่างพอดีถึง ๙ ขนาด ที่สำคัญคือ ประหยัดฟืนและถ่านได้มากกว่า
เตาอั้งโล่ธรรมดาถึงร้อยละ 15
อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
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มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ
ได้การรับรองมาตรฐานการใช้งานจากสำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ กระทรวงพลังงานส่วนในเรื่องของเอกสาร
การรับรองอยู่ระหว่างการดำเนินการ
ความสัมพันธ์กับชุมชน

การรวมกลุ่มกันของสมาชิกเป็นการรวมกลุ่มกันของคนในตำบลโคกสะอาด ประกอบด้วย บ้านละลอมไผ่ หมู่ที่ 1
บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3 บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 และบ้านภูเขาทองหมู่ที่ 9 ดังนั้นการจัดหาวัตถุดิบจึงมาจากชุมชน
ในตำบลโคกสะอาด และกลุ่มเตานี้ยังมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามารับบริการ เพื่อศึกษาเรียนรู้
ร่วมกัน และสามารถเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มได้ด้วย เพื่อที่จะเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น

1-123

กระบวนการผลิต วัตถุดิบและส่วนประกอบ
1.ดินเหนียว โดยทั่วไปนิยมใช้ดินเหนียวสีเทาเข้ม
2.ดินเชื้อ เป็นดินที่ทำมาจากส่วนผสมของดินเหนียวและแกลบ
3.ขี้เถ้าแกลบดำ
4.แม่แบบพิมพ์ภายนอก ใช้สำหรับทำตัวและส่วนฐานเตา
5.แม่แบบพิมพ์ใน สำหรับทำปากเตา และเส้าเตา
6.ถังสังกะสี
7.ภาชนะรองสำหรับปั้นดินเหนียวและคลุกส่วนผสม
8.ฐานในการปั้นเตา
9.ไม้สำหรับนวดดิน
10.แม่พิมพ์ในการทำรังผึ้ง เหล็กใช้สำหรับเสียบเป็นรู
11.ถังน้ำ
12.น้ำสะอาด
13.มีด และใบมีดสำหรับแต่เตา
14.หูสองข้าง สำหรับหิ้ว และตัวเหล็กหิ้ว
15.เตาเผา
16.ปูนซีเมนต์ และที่ฉาบ
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ขั้นตอนการผลิต

ขั้นตอนการผลิตเตาซุปเปอร์อั้งโล่ สามารถสรุปได้ดังนี้
การคัดเลือกดินเหนียว
1.การหาแหล่งดินมีความสำคัญต่อการผลิตเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงมาก หากคัดเอาดินทั่วๆ ไป ที่มี
คุณภาพไม่เหมาะสมมาผลิตเตา จะทำให้เกิดปัญหาเช่น ปั้นขึ้นรูปได้ยาก เกิดการแตกร้าว ไม่คงทนเมื่อเผาเสร็จแล้ว
จากการทดลอง และประสบการณ์ ของช่างทำเตาตั้งแต่อดีต พบว่า ดินเหนียวที่เกิดจากตะกอนในที่ราบต่ำหรือตาม
ลำน้ำ เป็นวัตถุดิบที่ดีมากสำหรับปั้นเตา ดินเหนียวที่ขุดจากท้องนา (ควรขุดลึกกว่า 0.5 เมตรลงไป) ก็สามารถใช้ได้
ดี ดินเหนียวจะมีสีแตกต่างกัน เช่น สีเทาอ่อน สีเทาแก่ น้ำตาลเข้ม แล้วแต่แหล่งที่มา แต่เมื่อเผาแล้วส่วนมาก จะมีสี
เหลืองหม่น หรือ สีเทา ส่วนมากมักจะนำดินเหนียวมาผสมกับ ขี้เถ้าแกลบดำหรือ ดินเชื้อ เพื่อให้เกิดความเหนียว
ปั้นขึ้นรูปได้ง่าย และแข็งแรง เมื่อเผาแล้ว
2.ดินเหนียวโดยทั่วไปนิยมใช้ดินเหนียวสีเทาเข้ม ในการปั้นเตา ส่วนประกอบต่างๆ ควรอยู่ในอัตราส่วนที่
เหมาะสมขนาดของเมล็ดดินเหนียวก็ควรจะมีขนาดที่พอเหมาะ หากมีเมล็ดขนาดใหญ่เป็นส่วนมากก็มีโอกาสเกิด
การแตกร้าวได้ง่ายดังนั้น ดินเหนียวที่มาจากแหล่งที่แตกต่างกัน ก็อาจจะต้องมีการเตรียมดินที่แตกต่างกันไป
3.ดินเชื้อ เป็นดินที่มาจากส่วนผสมของดินเหนียวและแกลบนำมาปั้นเป็นก้อน แล้วเผาไฟจนสุก แล้วนำมา
บดให้มีขนาดต่างๆ ตามที่ต้องการแล้วใช้ผสมกับดินเหนียวใหม่ก่อนนำไปปั้นเป็นชิ้นงาน โดยทั่วไปจะนำดินเชื้อมา
ผสมดินเหนียวในปริมาณ 20-50% แล้วแต่ประเภทของชิ้นงาน และคุณสมบัติของดินเหนียวที่จะนำมาใช้
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การเตรียมดิน
1.การหมักดินเหนียว ดินเหนียวที่จะนำมาใช้ต้องสะอาด ไม่มีเศษไม้ เศษหิน มีแต่ดินเหนียวล้วนๆ ถ้าเป็นก้อน
ใหญ่ ก็ควรทุบให้ย่อยเป็นก้อนเล็กๆ ก่อนหมักควรตากไว้ให้แห้งอย่างน้อย 1 วัน แล้วนำลงบ่อหมัก แช่ไว้ในน้ำ นาน
ประมาณ 12-24 ชั่วโมง จนดินอิ่มน้ำอย่างทั่วถึง แล้วนำมาเตรียมไว้ผสม
2.การนวดและผสมดิน นำดินที่หมักแล้วมานวดผสมกับแกลบดำ นวดจนเข้ากัน (ส่วนใหญ่จะใช้เครื่องนวดดิน
เพื่อความสะดวกและการผสมที่ดีกว่า) โดยทั่วไปจะใช้ดินเหนียว 2 ส่วน ต่อขี้เถ้าแกลบดำ 1 ส่วน ซึ่งอัตราส่วนผสมนี้
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของดินแต่ละแห่งด้วย ขณะนวดผสมดินจะพรมน้ำตามไปด้วย เพื่อให้นวดได้ง่ายขึ้น ส่วนผสมที่เข้า
กันดีแล้วให้นำมากองเก็บไว้อาจจะแบ่งเป็นก้อนๆ ขนาดพอเหมาะที่จะทำเตาหรือแบ่งทีหลังก็ได้ แล้วปิดด้วยพลาสติก
หากยังไม่ใช้ทันทีเพื่อไม่ให้ดินผสมแห้งเกินไป
2. กระบวนการผลิต
การจัดเตรียมแม่แบบพิมพ์
การจัดเตรียมแม่แบบพิมพ์ สำหรับทำเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงอาจต้องใช้ความสามารถเพิ่มมาก
หน่อย โดยการปั้นรูปหรือหาวัสดุในท้องถิ่นมาจัดทำเป็นแม่แบบพิมพ์ แม่แบบพิมพ์มี 2 ชนิด คือ
* แม่แบบพิมพ์ภายนอก ใช้สำหรับทำตัวเตาและส่วนฐานเตา
* แม่แบบพิมพ์ใน สำหรับทำปากเตาและเส้าเตา
ก่อนทำการปั้นและใช้แม่พิมพ์ทุกครั้งจะต้องโรยขี้เถ้ารอบๆแม่พิมพ์ก่อน ป้องกันดินเหนียวติดแม่แบบ และปั้น
ไม่ได้รูปทรง
การปั้นขึ้นรูป และปรับแต่งเตา
นำดินที่หมักแล้วใส่ลงในแม่พิมพ์ภายนอกซึ่งวางอยู่บนแท่น แล้วใช้มือตบปั้นขึ้นรูปเป็นทรงของเตาโดยให้มี
ความหนา และขนาดภายในเป็นไปตามกำหนดแล้วตกแต่งผิวด้านในเตาได้แก่ ห้องใต้รังผึ้ง ห้องเผาไหม้ ให้เรียบร้อย
แล้วอัดทับด้วยแม่พิมพ์ภายในเพื่อขึ้นรูป ปากเตา และเส้าเตาเมื่อได้ที่แล้วถอดแบบ นำเตาไปตากแดด ผึ่งลมให้แห้ง
หมาดๆ ประมาณ 2-3 วัน แล้วนำเตามาปาดตกแต่ง ปากเตา เส้าเตา และเจาะช่องลม แล้วนำไปตากแดด ผึ่งลม จน
แห้งสนิท ใช้เวลา ประมาณ 2-4 วัน จะได้เตาที่พร้อมจะนำไปเผา
การทำรังผึ้ง
นำดินที่นวดผสมแล้วใส่ลงในแบบพิมพ์ทรงกระบอก ใช้มือกดดินให้เต็มแบบ ใช้โลหะบาง ปาดเอาดินส่วนที่เกิน
ออก ทิ้งไว้ให้แห้งพอหมาดๆ ประมาณ 2-3 วัน แล้วใช้แม่แบบเจาะรู เจาะตามรูปแบบที่ต้องการ โดยรูที่รังผึ้งจะต้อง
เป็นทรงกรวยคว่ำด้านบนเล็กกว่าด้านล่าง จากนั้นนำไปผึ่งลมอีก 2-4 วัน แล้วนำไปเผาจนสุกเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
การเผาเตา
การเผาเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง มีขั้นตอนเหมือนกันกับการเผาเตาหุงต้มทั่วไป หลังจากตกแต่งและตากแห้ง
แล้ว อาจจะตกแต่งสีเพื่อความสวยงาม แล้วนำมาเรียงเป็นชั้นในเตาเผา การเผาอาจจะใช้เตาอุโมงค์ โดยใช้ไม้ฟืนเป็น
เชื้อเพลิง หรือใช้เตาเปิด ที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงก็ได้ หากใช้เตาอุโมงค์ อาจจะใช้เวลาประมาณ 8-10 ชม. โดยใช้
อุณหภูมิสูงสุด ประมาณ 800-1,000
เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

1-126

1.ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น ดินเหนียว เป็นต้น
2.เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมา
3.เทคนิคการผสมวัตถุดิบที่สามารถทำให้ดินปั้นง่าย เป็นรูปทรง
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ กลุ่มผลิตเตาอั้งโล่ประสิทธิภาพสูง
ที่อยู่ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านหนองม่วง 6 ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ นายอุทัย สุบิน ที่อยู่ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านหนองม่วง 6 ตำบลโคกสะอาด
อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ *สถานที่จำหน่าย ศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนอง
บัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
* ห้างบิ๊กวัน (อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ)
* จุดจำหน่ายสินค้า OTOP อุทยานแห่งชาติไทรทอง (ระหว่างเดือนมิถุนายน 2556)
การสานกระติบข้าวลายข้อความ บ้านสำราญ
หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
ผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา

ข้าวเหนียวเป็นข้าวที่คนอีสานบริโภคเป็นหลัก ชาวบ้านสำราญเองก็บริโภคเป็นประจำ เดิมเมื่อมี
การนึ่งข้าวเหนียวจะเก็บไว้ในหม้อ จนกระทั่งชาวบ้านสำราญ นำโดย นายมา สมชัยภูมิ ได้คิดทำกระติบข้าวขึ้นโดย
ใช้ไม่ไผ่ที่มีอยู่ในชุมชนมาสาน และได้มีการพัฒนามาเรื่อย ๆ จากกระติบข้าวอย่างเดียว ก็เป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีก
มากมาย และได้สืบทอดโดยการสอนลูกหลานมาจนถึงปัจจุบัน และในปัจจุบันนอกจากจะทำไว้ใช้ในครัวเรือนแล้ว
ยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถจำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน และในปัจจุบันกระติบข้าวบ้าน
สำราญได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากว่าเป็นกระติบที่มีคุณภาพปลอดสารพิษ เพราะวัสดุที่ใช้ใช้วัสดุธรรมชาติ ไม่ว่า
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จะเป็นไม้ไผ่ที่ใช้ก็มีการคัดเลือกเป็นอย่างดี และสีที่ใช้ยอมก็ใช้สีธรรมชาติ ซึ่งกระติบข้าวบ้านสำราญได้มีการพัฒนา
กระติบข้าวธรรมดาให้มีลวดลายที่สวยงาม และที่สร้างชื่อเสียงให้กับกระติบข้าวบ้านสำราญนั่นก็คือกระติบข้าวที่
สานเป็นลายข้อความต่าง ๆ ได้ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งนอกจากจะเป็นกระติบใส่ข้าวธรรมดาแล้ว ยัง
สามารถทำเป็นของฝากในวันสำคัญต่าง ๆ หรือเป็นของชำรวยในงานพิธีต่าง ๆ ได้อีกด้วย
อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

2. มีความทนทานใช้งานได้หลายปี เพราะมีกระบวนการในการยืดอายุไม่ไผ่ในขั้นตอนการผลิต และ มีการคัดเลือก
ไม่ที่มีคุณภาพ ใช้สีธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

1.มผช.เลขที่ 35111-467/40 ปี พ.ศ. 2546
2.คัดสรร OTOP ปี พ.ศ. 25 ได้รับการพัฒนา 2 ดาว
ความสัมพันธ์กับชุมชน
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ฝีมือแรงงานคือคนในชุมชนอย่างแท้จริง ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จึงทำให้คนในชุมชนมีความผูกพันกันเหมือนญาติพี่
น้อง ชาวบ้านหันมาสนใจการอนุรักษ์ป่าไผ่ของชุมชน และมีบางส่วนหันมาปลูกขึ้นไว้ใช้เองนอกจากขายลำไผ่แล้วยัง
ได้หน่อไม้ไว้รับประทานและยังขายเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง และมีการรวมกลุ่มลงหุ้นเพื่อเป็นทุนดำเนินงาน ได้รับ
ความรูใ้ หม่เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตการตลาด สร้างความเข้าใจในการพัฒนาภูมิปัญญาให้สืบทอดแก่รุ่น
ต่อไป
กระบวนการผลิต
วัตถุดิบและส่วนประกอบ

ไม้ไผ่ , มีด ,หวาย, เลื่อย , เหล็กแหลม ,กบเหลาไม้ไผ่ ,ที่รัดหวาย ,ไม้เนื้ออ่อน ,อุปกรณ์ต้มทำสี , กรรไกร
ขั้นตอนการผลิต
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ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกไม่ไผ่
1.1 การตัดไม่ไผ่ ต้องเป็นไม้ไผ่บ้านเท่านั้นซึ่งปลายของไม้จะต้องไม้หักงอเพราะถ้าหักงอจะทำให้ไม่ไผ่ที่ได้
เปราะเกินไปไม่ทน และอายุไม่เกิน 1 ปี ถ้าเกินกว่านั้นจะแก่เกินไปสานกระติบไม่ได้
1.2 นำไม้ไผ่มาเผาเพื่อให้ไม่มีความคงทนถาวร ตัดไม้เป็นท่อน ๆ ตามขนาดที่ต้องการ
ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมไม่ไผ่เพื่อสานกระติบ
2.1 ตัดขอบไม้ให้เรียบแล้วผ่าเป็นชิ้น ๆ ผ่าไม่ไผ่เป็นเส้นบาง ๆ หรือที่เรียกว่า
เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

กระติบข้าวบ้านสำรายเทคนิคอยู่ที่การเลือกไม้ไผ่และการย้อมสีซึ่งไม่ไผ่ที่ใช้ต้องมีอายุไม่เกิน ๑ปี และต้องเป็นไม่ไผ่ที่
ยอดไม่หักหรืองอเพราะจะทำให้กระติบข้าวคงทนถาวร ส่วนสีที่ใช้จะใช้สีธรรมชาติในการย้อมนอกจากจะไม่เป็น
อันตรายต่อผู้บริโภคแล้วยังป้องกันมอดแมลงมาแทะกระติบเสียหายอีก
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ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
การสานกระติบข้าวลายข้อความ บ้านสำราญ
ที่อยู่ บ้านสำราญ 8 - - ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
0852745849 ,0807269690 - otoptoda@gmail.com
ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
นางคำภา อาฤทธิ์
ที่อยู่ บ้านสำราญ 8 - - ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
0852745849 ,0807269690 - otoptoday@gmail.com
แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์
1. กลุ่มจักรสานไม่ไผ่
2. จำหน่ายในหมู่บ้าน
3. ฝากขายตามสถานที่ราชการที่ติดต่อมา
4. งาน OTOP City และ OTOP ภูมิภาค
5. งานประเพณีและเทศกาลต่าง ๆ ในอำเภอและต่างอำเภอ
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
จังหวัดชัยภูมิ เป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยที่มีความโดดเด่นทางภาษาถิ่น มีสำเนียงและ
ภาษาอีสานเป็นของตนเองที่ใช้พูดในชีวิตประจำวันของชาวชัยภูมิและใช้สื่อสารกันมาตั้งแต่บรรพชน โดยพื้นที่ใน
จังหวัดชัยภูมิมีการใช้ภาษาถิ่นเป็นสำเนียงพูดลาวอีสาน ภาษาไทยโคราช ภาษาถิ่ นของมอญโบราณ ผสมผสานกับ
ภาษาไทยโคราช และลาวอีสาน รวมทั้งภาษาลาวสำเนียงประเทศลาวเวียงจันทน์ ทางจังหวัดชัยภูมิ เห็นความสำคัญ
จึงได้รวบรวมคำพูดภาษาถิ่นจากผู้สูงอายุ ซึ่งมีสำเนียงแตกต่าง แต่ละอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน บางสำเนียงซึ่งเป็น
สำเนียงเกิดใหม่ เป็นสำเนียงร่วมสมัย โดยได้รวบรวมและแปลเป็นภาษาจีนกลาง ภาษาอังกฤษ ภาษาไทคอนสาร
ภาษาถิ่นมอญโบราณ ผสมผสานสำเนียงภาษาถิ่นและไทยกลางปัจจุบัน รวมทั้งมีการนำเสนอเกี่ยวกับการทักทาย
ประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้ อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งจะบังเกิดผลดีต่อทางการ
พัฒนาของท้องถิ่น รองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ของจังหวัดชัยภูมิ ของประชาคม
อาเซียนสืบต่อไป
7.4 OTOP สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
2.2.1 กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 1,750 กลุ่ม/ราย ดังนี้
กลุ่มผู้ผลิตชุมชน
ผู้ประกอบการรายเดียว
SME
(กลุ่ม)
(ราย)
(ราย)
1,273
476
1

รวม
1,750

1-131

อาหาร
960

2.2.2 จำนวนผลิตภัณฑ์ 3,005 ผลิตภัณฑ์ จำแนกออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
เครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ของที่ระลึก สมุนไพร
124
837
754
324

รวม
3,005

2.2.2 ผลการจัดระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จำแนกออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
ที่
ระดับการพัฒนา
จำนวน (ผลิตภัณฑ์)
1
ระดับ A : ดาวเด่นสู่สากล
92
2
ระดับ B : อนุรักษ์สร้างคุณค่าในกลุ่มลูกค้าเฉพาะ
232
3
ระดับ C : การพัฒนาเข้าสู่ตลาดการแข่งขัน
364
4
ระดับ D : การปรับตัวเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานการผลิต
2,317
รวม
3,005
2.2 ผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2562
2.2.1 ผลิตภัณฑ์ฯ “ระดับ 5 ดาว” จำนวน 44 ผลิตภัณฑ์
2.2.2 ผลิตภัณฑ์ฯ “ระดับ 4 ดาว” จำนวน 163 ผลิตภัณฑ์
2.2.3 ผลิตภัณฑ์ฯ “ระดับ 3 ดาว” จำนวน 79 ผลิตภัณฑ์
2.2.4 ผลิตภัณฑ์ฯ “ระดับ 2 ดาว” จำนวน 21 ผลิตภัณฑ์
2.2.5 ผลิตภัณฑ์ฯ “ระดับ 1 ดาว” จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์
2.3 ผลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP (เปรียบเทียบ 3 ปี : 2561 - 2563) ดังนี้
ผลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP (บาท)
เดือน
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2563
ตุลาคม
92,830,145
131,114,216
142,078,745
พฤศจิกายน
105,341,305
172,949,206
208,036,135
ธันวาคม
159,212,260
227,993,082
250,572,059
มกราคม
216,827,280
234,116,602
263,508,049
กุมภาพันธ์
211,490,615
207,506,553
218,233,932
มีนาคม
160,307,040
193,141,065
217,818,337
เมษายน
155,701,378
200,672,776
105,532,417
พฤษภาคม
141,899,710
167,949,806
94,974,600
มิถุนายน
146,591,860
169,123,638
104,226,120
กรกฎาคม
141,403,850
149,250,041
118,499,410
สิงหาคม
99,453,820
142,686,478
153,595,940
กันยายน
87,052,472
117,441,835
N/A
รวม
1,718,111,735
2,113,945,298
1,877,075,744
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8.ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้ำแหล่งน้ำ
จังหวัดชัยภูมิมีแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำชลประทานที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้
1. แหล่งน้ำธรรมชาติ
จังหวัดชัยภูมิ เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารและลำน้ำย่อยหลายสายที่ก่อให้เกิดลำน้ำสำคัญ ได้แก่
1.1 ลำน้ำชี ต้นน้ำอยู่บริเวณเทือกเขาพญาฝ่อ ในเขตอำเภอหนองบัวแดง ไหลผ่านอำเภอหนองบัวระเหว
บ้านเขว้า จัตุรัส เนินสง่า เมืองชัยภูมิ และอำเภอคอนสวรรค์
1.2 ลำน้ำพรม ต้นน้ำอยู่บริเวณเทือกเขาพญาฝ่อ ในเขตอำเภอคอนสาร ไหลผ่านอำเภอคอนสาร เกษตรสมบูรณ์
ภูเขียว และอำเภอบ้านแท่น ไหลลงเขื่อนอุบลรัตน์ เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแก่น
1.3 ลำคันฉู ไหลผ่านอำเภอบำเหน็จณรงค์ จัตุรัส และอำเภอเมืองชัยภูมิ
1.4 ลำน้ำเชิญ ไหลผ่านอำเภอคอนสาร และอำเภอภูเขียว
1.5 ลำชีลอง ไหลผ่านอำเภอเมืองชัยภูมิ และอำเภอบ้านเขว้า
1.6 ลำปะทาว ไหลผ่านอำเภอเมืองชัยภูมิ
1.7 ลำสามหมอ ไหลผ่านอำเภอแก้งคร้อ และอำเภอคอนสวรรค์
1.8 ลำน้ำกล่ำ ไหลผ่านอำเภอคอนสวรรค์ ไปลงลำน้ำชี
2. แหล่งน้ำชลประทาน แหล่งน้ำชลประทานที่อยู่ภายในจังหวัด ประกอบด้วย
2.1 เขื่อนเพื่อประโยชน์ด้านพลังงานและเกษตรกรรม
- เขื่อนจุฬาภรณ์ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอคอนสาร มีปริมาณเก็บกักน้ำ 63.75 ล้านลูกบาศก์เมตร
- เขื่อนลำปะทาว ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ และอำเภอแก้งคร้อ มีปริมาณเก็บกักน้ำ 44 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร
- เขื่อนหินทิ้งห้วยกุ่ม ในเขตอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เก็บกักน้ำได้ 20.23 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร
2.2 ชลประทานขนาดกลาง (อ่างเก็บน้ำ) เพื่อการเกษตรและการบริโภค - อุปโภค มีจำนวน 14 แห่ง
ในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ จัตุรัส บ้านเขว้า ภูเขียว เกษตรสมบูรณ์ บำเหน็จณรงค์ เทพสถิต และอำเภอซับใหญ่ รวม
พื้นที่ชลประทานทั้งหมด 187,298 ไร่
2.3 ชลประทานขนาดเล็ก (อ่างเก็บน้ำหรือฝายน้ำล้น) ได้แก่ โครงการอ่างเก็ บน้ำขนาดเล็ก เหมือง
ฝายน้ำล้น ที่กระจายอยู่ทั่วจังหวัดตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้ ประมาณ 47.72 ล้านลูกบาศก์เมตร
พื้นที่รับประโยชน์ 181,909 ไร่
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พื้นที่ชลประทาน 0.35 ล้านไร่ (ร้อยละ 4 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด)
สถานีสูบน้าฯ
0.21 ล้านไร่

คบ.พรม-เชิญ
0.05 ล้านไร่

คป.ชัยภูมิ
0.03 ล้านไร่

คบ.ชีบน
0.04 ล้านไร่
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การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค
ลาน้าเชิญ

ลาน้าเชิญ

ลาน้าเชิญ
อ่อ่าางเก็
งเก็บบน้นาบ้
า้ บ้าานเพชร
นเพชร
ความจุเก็บกัก
ปริมาณน้าในอ่าง
คิดเป็น

ลาน้าพรม
เขื
เขื่อ่อนจุ
นจุฬฬาภรณ์
าภรณ์
ความจุเก็บกัก
ปริมาณน้าในอ่าง
คิดเป็น

อ่อ่าางเก็
ยกุม่ ่ม
'เก็บบนน้า้ าห้
ห้ววยกุ

163.750 ล้าน ม3
114.750 ล้าน ม3
70.076 %

ความจุเก็บกัก
ปริมาณน้าในอ่าง
คิดเป็น

20.230
17.020
84.132

โครงการพรม
โครงการพรม -- เชิ
เชิญญ
ล้าน ม3
ล้าน ม3
%

ความจุเก็บกัก
ปริมาณน้าในอ่าง
คิดเป็น

ลาเจียง

อ่างฯลาเจา (10.00)

อ่างฯโปร่งขุนเพชร (43.70)

อ่างฯลาชี (70.21)

ล้าน ม3
ล้าน ม3
%

10.312
7.940
77.087

42.600
32.680
76.714

ความจุเก็บกัก
ปริมาณน้าในอ่าง
คิดเป็น

ล้าน ม3
ล้าน ม3
%

ล้าน ม3
ล้าน ม3
%

ห้วยดินแดง

อ่อ่าางเก็
งเก็บบน้นาหิ
า้ หินนลัลับบมีมีดด
ความจุเก็บกัก
ปริมาณน้าในอ่าง
คิดเป็น

ปตร.เมืองเก่า

ลบม./วิน าที
ลบม./วิน าที
ม.รทก
ม.รทก

ล้าน ม3
ล้าน ม3
%

0.481
0.309
64.200

ล้าน ม3
ล้าน ม3
%

ลาชีลอง
ปตร.หนองคล้า
สถานีวัด น้า E 23

ปตร.บ้านไร่ลาชี

ปตร.กุด โง้ง

ฝายกะ าด

ฝายแก้งสนามนาง

สถานีวัด น้า E 21

ลาน้าชี
ความจุเก็บกัก
ปริมาณน้าในอ่าง
คิดเป็น

0.480
0.197
41.042

สถานี
สถานีววัดัดน้นาท่
า้ ท่าา EE 21
23 อ.เมื
อ.เมือองง

สถานี
สถานีววัดัดน้นาท่
า้ ท่าา EE 23
23 อ.เมื
อ.เมือองง

อ่างฯห้
อ่างเก็
บนา้ วห้ยทองหลาง
วยทองหลาง

บึงละหาน

ลาคันฉู

16.400
16.300
99.390

ลาช่อระกา

สถานี
อ.เมือองง
สถานีววัดัดน้นาท่า้ ท่าาEE32A
23 อ.เมื

อ่อ่าางเก็
งเก็บบน้นาล
า้ ล้าคั
าคันนฉูฉู
ความจุเก็บกัก
ปริมาณน้าในอ่าง
คิดเป็น

ล้าน ม
ล้าน ม3
%

อ่างฯชีลอง (34.12)

620.00
13.30
210.80
199.80

ล้าน ม3
ล้าน ม3
%

เขื
นลาปะทาว(ล่
อ่า่องฯล้
าปะทาว(ล่าาง)
ง)

3

ลาน้าชี

อ่อ่าางเก็
งเก็บบน้นาห้
า้ ห้ววยทราย
ยทราย

44.000
35.884
81.555

ปตร.โพธิใหญ่

ความจุล้าน้า
ปริมาณน้าผ่ าน
ระดับตลิง่
ระดับน้า

อ่อ่าางเก็
งเก็บบน้นาห้
า้ ห้ววยส้
ยส้มมป่ป่ออยย

ความจุเก็บกัก
ปริมาณน้าในอ่าง
คิดเป็น

ลาน้าชี

ลากระจวน

7.646
2.650
34.659

0.353
0.110
31.218

สถานีวัดน้า E 32A

ฝายบุต ามี

ความจุเก็บกัก
ปริมาณน้าในอ่าง
คิดเป็น

ล้าน ม3
ล้าน ม3
%

อ่อ่าางเก็
งเก็บบน้นาบาซ่
า้ บาซ่าานน
ความจุเก็บกัก
ปริมาณน้าในอ่าง
คิดเป็น

ปตร.พระอาจารจื่อ

ลาเชียงทา

10.312
6.125
59.397

ลาปะทาว

ลาเจา

อ่างฯพระอาจารย์จื่อ (33.44)

ความจุเก็บกัก
ปริมาณน้าในอ่าง
คิดเป็น

ลาสะพุง

ความจุเก็บกัก
ปริมาณน้าในอ่าง
คิดเป็น

อ่อ่าางเก็
งเก็บบน้นาล
า้ ล้าช่
าช่ออระกา
ระกา

อ่างฯลาสะพุง (46.90)

อ่างฯลาเจียง (44.93)

ล้าน ม3
ล้าน ม3
%

เขื
เขื่อ่อนล
นล้าปะทาว(บน)
าปะทาว(บน)

ล้าน ม3
ล้าน ม3
%

3.434
2.478
72.161

19.675
15.140
76.950

ล้าน ม3
ล้าน ม3
%

ความจุล้าน้า
ปริมาณน้าผ่ าน
ระดับตลิง่
ระดับน้า

275.00
10.52
183.00
178.13

รวมปริมาณนา้ อ่างขนาดใหญ่และขนาดกลางในจังหวัดชัยภูมิ
จ้านวน 13 แห่ง (ล้าน ลบ.ม.)
ความจุเก็บกัก

ปริมาณน้าปัจจุบนั

% ของความจุ

ปริมาณน้าใช้การ

339.661

251.583

74.07

199.126

ลบม./วิน าที
ลบม./วิน าที
ม.รทก
ม.รทก

ความจุล้าน้า
ปริมาณน้าผ่ าน
ระดับตลิง่
ระดับน้า

695.00
70.87
173.48
171.01

ลบม./วิน าที
ลบม./วิน าที
ม.รทก
ม.รทก

หมายเหตุ
อ่างเก็บน้าเดิม
อ่างเก็บน้าในแผนพัฒนา

ความจุมากกว่า 80%
ความจุระหว่าง 50 - 79 %
ความจุระหว่าง 30 - 49 %
ความจุน้อยกว่า 30%
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➢ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน จังหวัดชัยภูมิ
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➢ โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในจังหวัดชัยภูมิ
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สรุป โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดชัยภูมิ

ขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาในจังหวัดชัยภูมิ
ระบบลุ่มน้ำหลักและลุ่มน้ำสาขาในจังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิประกอบด้วยลุ่มน้ำหลัก 3 ลุ่มน้ำ คือ ลุ่มน้ำชี ประมาณ 12,597.94 ตารางกิโลเมตร ลุ่มน้ำ
มูลประมาณ 28.55 ตารางกิโลเมตร และลุ่มน้ำป่าสัก 151.80 ตารางกิโลเมตร มีลุ่มน้ำย่อย 13 ลุ่มน้ำ ปริมาณน้ำท่า
เฉลี่ยรายปี ในคาบ 30 ปี (2519 - 2547) รวมปีละ 2,532.81 ล้าน ลบ.ม.
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ปริมาณน้ำเฉลี่ยรายปีลุ่มน้ำสาขา
ที่ ลุ่มน้ำ
หลัก
1 ชี
2 ชี
3 ชี
4 ชี
5 ชี

ลำน้ำเชิญ
น้ำพรม
ลำสะพุง
ห้วยสามหมอ
ลำน้ำชีตอนบน

6 ชี
7 ชี
8 ชี

ลำกระจวน
837.40
ลำคันฉู
1,689.00
ลำน้ำชีส่วนที่ 2 2,831.00

178.56
329.02
515.99

9
10
11
12
13

ลำน้ำชีส่วนที่ 3
ลำเชิงไกร
ลำสนธิ
ป่าสักส่วนที่ 2
ป่าสักส่วนที่ 3

6.93
9.41
28.70
0.73
14.68
2,532.81

ชี
มูล
ป่าสัก
ป่าสัก
ป่าสัก

ลุ่มน้ำย่อย

พื้นที่ลุ่มน้ำ
ตร.กม.
1,308.00
2,270.00
834.00
620.10
2,385.00

20.11
28.55
102.70
1.52
47.58
12,974.96

น้ำท่า
ล้าน ลบ.ม.
263.33
425.68
177.93
137.44
444.41

อำเภอในลุ่มน้ำ
คอนสาร, แก้งคร้อ, ภูเขียว, เกษตรสมบูรณ์, บ้านแท่น
คอนสาร, ภูเขียว, เกษตรสมบูรณ์, บ้านแท่น, หนองบัวแดง
คอนสาร, เกษตรสมบูรณ์, หนองบัวแดง
ภูเขียว, เมืองชัยภูมิ, คอนสวรรค์, แก้งคร้อ
คอนสาร, เมืองชัยภูมิ, เทพสถิต, ภักดีชุมพล, บ้านเขว้า,
เกษตรสมบูรณ์, หนองบัวระเหว, หนองบัวแดง
เทพสถิต, ภักดีชุมพล, หนองบัวแดง, บ้านเขว้า, จัตุรสั
เทพสถิต, เนินสง่า, หนองบัวแดง, บ้านเขว้า, จัตุรสั
ภูเขียว, เกษตรสมบูรณ์, หนองบัวแดง, เทพสถิต, เนินสง่า,
คอนสวรรค์, หนองบัวระเหว, เมืองชัยภูมิ, แก้งคร้อ,
บ้านเขว้า, จัตุรสั
บ้านแท่น, คอนสวรรค์, แก้งคร้อ
จัตุรสั , เนินสง่า, บำเหน็จณรงค์
ภักดีชุมพล, เทพสถิต
หนองบัวแดง
ภักดีชุมพล

ข้อมูลการพัฒนาบ่อน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำของบ่อน้ำบาดาลของลุ่มน้ำชี จำแนกรายจังหวัด
จังหวัด

ชัยภูมิ

จำนวน
บ่อบาดาล
(บ่อ)
767

ความลึก
ที่พัฒนา
(เมตร)
0 - 90

ระดับน้ำปกติ
(เมตร)
0 - 29.1

ปริมาณ
การให้น้ำ
(ลบ.ม.ต่อ ชม.)
0 - 48.59

TDS
(มก./ล.)

FE
(มก./ล.)

CL
(มก./ล.)

TH
(มก./ล.)

0 - 8, 742

0 - 152

0 - 4, 350

0 - 2, 154

สภาพน้ำบาดาลในจังหวัดชัยภูมิแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชนิดและโครงสร้าง ของหิน
ที่เป็นแหล่งกักเก็บน้ำบาดาล ถ้าหากชนิดของหินหรือ ลักษณะทางโครงสร้างของหินเหมาะสมคือมีความพรุนหรือ
มีช่องว่างให้น้ำฝนจากผิวดินไหลซึมลงไปกักเก็บได้ ก็จะเป็นแหล่งน้ำบาดาลที่ดี แต่ถ้าพื้นที่ใดไม่มีช่องว่างของหิน
หรือหินไม่มีรูพรุนหรือรอยแตกก็จะไม่มีแหล่งน้ำบาดาล สำหรับจังหวัดนี้ส่วนใหญ่สภาพน้ำบาดาลในด้านปริมาณน้ำ
ค่อนข้างจำกัดแต่ก็มีบางพื้นที่ที่มีน้ำปริมาณมากกว่า 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ส่วนในด้านคุณภาพน้ำบาดาลนั้น
ปัญหาส่วนใหญ่มาจากความเค็มของน้ำ กล่าวคือ มีปริมาณของเกลือละลายอยู่มาก ความเค็มหรือแหล่งเกลือนั้น
มาจากชั้นเกลือที่รองรับอยู่ข้างล่างส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งมากจากชั้นที่ถูกชะล้างจากที่สูงและไหลลงสู่ที่ต่ำ
และสุดท้ายไหลซึมลงสู่ชั้นน้ำบาดาล
สภาพแหล่งน้ำบาดาลทั้งปริมาณและคุณภาพจะเปลี่ยนแปลงจากสถานที่หนึ่งไปยัง อีกที่หนึ่งค่อนข้างมาก
และมีห ลายพื้น ที่มีการเปลี่ย นแปลงหรือแตกต่างกันมากเมื่อเทียบกับระยะทาง เช่น ห่างกันเพียงไม่กี่เมตร
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สภาพแหล่งน้ำบาดาลจะไม่เหมือนกัน ฉะนั้น จึงเป็นการยากที่จ ะจัดทำแผนที่อุทกธรณีวิทยา หรือ แผนที่แหล่งน้ำ
บาดาลแสดงสภาพแหล่งน้ำบาดาลทุกแห่งได้ด้วยเหตุนี้ แผนที่ที่จัดทำจึงเป็นแผนที่ที่แสดงสภาพแหแหล่งน้ำบาดาล
ส่วนใหญ่ของพื้นที่ และหากมีปัญหาเกี่ยวกับการเจาะบ่อบาดาล กล่าวคือ อาจเจาะแล้วไม่พบแหล่งน้ำบาดาลหรือ
คุณภาพน้ำเค็มการสำรวจขั้นละเอียดโดยใช้วิธีการโดยวิธีธรณีฟิสิกส์ สามารถช่วยแก้ปัญหาได้
ข้อมูลศักยภาพบ่อน้ำบาดาล จังหวัดชัยภูมิ

ล้าดับ

ชือ่ อ้าเภอ

จ้านวน บ่อน้าบาดาล
หมูบ่ า้ น ราชการ (บ่อ)

บ่อน้า
บาดาล
เอกชน (บ่อ)

ปริมาณน้า

ปริมาณน้า

บาดาลที่ บาดาลที่สามารถ
เพิ่มเติมราย น้ามาใช้ได้ ราย

ความลึก
ชันหินให้น้า

บ่อน้า
บาดาล

ปี/ล้านลบ.ม. ปี/ล้านลบ.ม.

คุณภาพน้า
บาดาล

1

เกษตรสมบูรณ์

144

440

239

11379

73

Pw,Pk,Np,Hl

2

แก้งคร้อ

126

402

396

16434

48

Pw,Pk

จืด,กร่อย,เค็ม

3

คอนสวรรค์

103

157

221

6310

38

Qfd,Ms,Kk,Pp,Sk,Pw

จืด,กร่อย,เค็ม

4

คอนสาร

84

180

123

4067

33

Pk,Np,Hl,Pc

5

จัตุรัส

119

83

305

10292

57

Qfd,Ms,Kk,Pp,Sk

จืด,กร่อย,เค็ม

6

ซับใหญ่

37

130

26

494

23

Qfd,Ms,Kk,Pp,Sk

จืด,กร่อย,เค็ม

7

เทพสถิต

92

213

66

3764

67

Kk,Pp,Pw,Sk

จืด,กร่อย

8

เนินสง่า

48

36

168

6093

22

Qfd,Ms

กร่อย,เค็ม

9

บ้านเขว้า

85

82

78

2534

40

Qfd,Kk,Pp,Sk

10

บ้านแท่น

66

148

43

2418

25

Pk

กร่อย,เค็ม

11

บาเหน็จณรงค์

95

75

38

1009

40

Qfd,Ms,Kk

กร่อย,เค็ม

12

ภักดีชมุ พล

47

115

6

285

27

Pk,Np,Nd

จืด,กร่อย

13

ภูเขียว

154

528

295

15386

61

Pw,Pk

จืด,กร่อย,เค็ม

14

เมืองชัยภูมิ

224

320

536

17715

95

Qfd,Ms,Kk,Pp,Sk,Pw

จืด,กร่อย,เค็ม

15

หนองบัวแดง

130

424

416

31149

83

Pk,Np

16

หนองบัวระเหว

58

170

77

2285

51

Kk,Pp,Pw,Sk

3,033

131,614

รวม

1,612

3,503

783

จืด,กร่อย

จืด,กร่อย

จืด,กร่อย,เค็ม

จืด,กร่อย
จืด,กร่อย,เค็ม
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8.2 ป่าไม้
จั ง หวั ด ชั ย ภู ม ิ มี พ ื ้ น ที ่ ท ั ้ ง หมด 7,937,062.18 ไร่ สภาพภู ม ิ ป ระเทศโดยทั ่ ว ไปด้ า นทิ ศ เหนื อ
ทิ ศ ตะวั น ตก และตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ เป็ น ภู เ ขาสลั บ ซั บ ซ้ อ นและป่ า ไม้ ซึ่ ง เป็ น แหล่ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่
สำคั ญ ยิ่ ง สามารถอำนวยความสะดวกได้ ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม ประโยชน์ ท างตรง อั น ได้ แ ก่ ป่ า ของป่ า
และผลผลิตจากป่าไม้อื่น ๆ กับประโยชน์ทางตรง และทางอ้อมที่มีอิทธิ พลต่อดิน น้ำ ลม ฟ้า อากาศในท้องถิ่น
ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพดี มีต้นน้ำลำธารที่สมบูรณ์ พร้อมด้วยสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ เป็นแหล่งศึกษา
หาความรู้ และท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป
สภาพป่าไม้ของจังหวัดชัยภูมิ ถือได้ว่าเป็นสภาพป่าที่ส มบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
มีพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมาย 3,701,848.50 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 46.64 ของพื้นที่จังหวัด ต่อมากรมป่าไม้ได้มอบ
พื้นที่ป่าบางส่วนที่อยู่ในเขตป่าเศรษฐกิจให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ไปดำเนินงานปฏิรูปที่ดินเป็น
จำนวนทั้งสิ้น 684,247.25 ไร่ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่บางส่วนได้มีการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ และเมื่อรวม
กับ พื้ น ที่ป ่าเตรีย มการสงวนอีก 437,283.17 ไร่ ทำให้จังหวัดชัยภูมิมีพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมายคงเหลือทั้งสิ้น
3,166,222.62 ไร่ ป่าไม้เหล่านี้เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
หลายล้านคน เช่น แม่น้ำชี แม่น้ำพรม แม่น้ำเชิญ ซึ่งได้มีการกำหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า และพื้นที่ต้นน้ำลำธาร โดยสามารถจำแนกออกได้ดังนี้
1) ป่าสงวนแห่งชาติ : จำนวน 11 แห่ง มีพื้นที่ป่าตามประกาศกฎกระทรวง 2,064,839.00 ไร่ ซึ่งพื้นที่
บางส่วนได้มีการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติและมอบให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมไปดำเนินงาน
ปฏิรูปที่ดิน จึงยังคงเหลือพื้นที่ป่าไม้ 682,734.30 ไร่ ดังนี้
(1.1) ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ป ่า ภู ห ยวก มีพื้นที่ตามกฎกระทรวง ฉบั บ ที ่ 89 ลงวั น ที ่ 24 พฤษภาคม
พ.ศ. 2505 เนื้อที่ 48,593.75 ไร่
(1.2) ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ป ่ า ภู ต ะเภา มี พ ื ้ นที ่ ตามกฎกระทรวง ฉบั บ ที ่ 127 ลงวั น ที ่ 18 ตุ ล าคม
พ.ศ. 2505 เนื้อที่ 16,756.25 ไร่
(1.3) ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ป ่ า ภู แ ลนคาด้ า นทิ ศ เหนื อ มี พ ื ้ น ที ่ ตามกฎกระทรวง ฉบั บ ที ่ 233
ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2510 เนื้อที่ 279,000.00 ไร่
(1.4) ป่าสงวนแห่งชาติป ่าโคกใหญ่ มีพื้นที่ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 332 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม
พ.ศ. 2511 เนื้อที่ 35,425.00 ไร่
(1.5) ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลนคาด้านทิศใต้ มีพื้นที่ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 392 ลงวันที่ 22 มกราคม
พ.ศ. 2512 เนื้อที่ 209,765.00 ไร่
(1.6) ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ป ่ า ตาเนิ น มี พ ื ้ นที ่ ตามกฎกระทรวง ฉบั บ ที ่ 460 ลงวั น ที ่ 17 มี น าคม
พ.ศ. 2515 เนื้อที่ 53,275.00 ไร่
(1.7) ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซำผักหนาม มีพื้นที่ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 978 ลงวันที่ 11 สิงหาคม
พ.ศ. 2525 เนื้อที่ 1,016,668.00 ไร่

1-141

(1.8) ป่าสงวนแห่งชาติป่านายางกลัก มีพื้นที่ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 978 ลงวันที่ 11 สิงหาคม
พ.ศ. 2525 เนื้อที่ 1,016,668.00 ไร่
(1.9) ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ป ่ าโคกหลวง มีพื้นที่ตามกฎกระทรวง ฉบั บ ที ่ 899 ลงวั น ที ่ 10 ตุ ล าคม
พ.ศ. 2523 เนื้อที่ 16,531.00 ไร่
(1.10) ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ป ่ า ภู ผ าดำและป่ า ภู ผ าแดง มี พ ื ้ น ที ่ ต ามกฎกระทรวง ฉบั บ ที ่ 939
ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2524 เนื้อที่ 11,575.00 ไร่
(1.11) ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ป ่ า ภู แ ลนคาด้ า นทิ ศ ใต้ บ างส่ ว น และป่ า หมายเลขสิ บ แปลงที ่ ส อง
มีพื้นที่ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 992 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525 เนื้อที่ 65,250.00 ไร่
2) อุทยานแห่งชาติ จำนวน 6 แห่ง มีพื้นที่ป่าตามพระราชกฤษฎีกา 702,961.90 ไร่ ดังนี้
(2.1) อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ต าดโตน ได้ มี พ ระราชกฤษฎี ก าประกาศให้ เ ป็ น อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ในราช
กิจจานุเบกษา เล่มที่ 97 ตอนที่ 208 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2523 เป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 23 ของประเทศไทย
มีเนื้อที่ 135,737.50 ไร่
(2.2) อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ภ ู แ ลนคา ได้ ม ี พ ระราชกฤษฎี ก าประกาศให้ เ ป็ น อุ ท ยานแห่ ง ชาติ
ในราชกิ จจานุ เบกษา เล่ ม 124 ตอนที ่ 37 ก ลงวั นที ่ 27 กรกฎาคม 2550 จั ดเป็ นอุ ทยานแห่ งชาติ ลำดั บที ่ 108
ของประเทศ มีเนื้อที่ 125,312.50 ไร่
(2.3) อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ป ่ า หิ น งาม ได้ ม ี พ ระราชกฤษฎี ก าประกาศให้ เ ป็ น อุ ท ยานแห่ ง ชาติ
ในประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 26 ก ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2550 จัดเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่
105 ของประเทศ เนื้อที่ 62,437.50 ไร่
(2.4) อุทยานแห่งชาติไทรทอง ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ประกาศในราช
กิ จ จานุ เ บกษา เล่ ม 109 ตอนที ่ 126 ลงวั น ที ่ 30 ธั น วาคม 2535 นั บ เป็ น อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ล ำดั บ ที ่ 77
ของประเทศไทย มีเนื้อที่ 199,375.00 ไร่
(2.5) อุทยานแห่งชาติน้ ำพอง ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศให้เป็นอุทยานแห่ งชาติ ในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 117 ตอนที่ 105ก ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2543 มีเนื้อที่ 123,125.00 ไร่ โดยมีพื้นที่บางส่วนอยู่ใน
จังหวัดชัยภูมิ เนื้อที่ประมาณ 18,031.42 ไร่
(2.6) อุ ท ยานแห่ ง ชาติ น ้ำ หนาว ได้ ม ี พ ระราชกฤษฎี ก ากำหนดให้ เ ป็ น อุ ท ยานแห่ง ชาติ เนื ้ อ ที่
603,750.00 ไร่ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 89 ตอนที่ 71 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2515 เป็นอุทยานแห่งชาติ
แห่งที่ 5 ของประเทศ โดยมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในจังหวัดชัยภูมิ เนื้อที่ประมาณ 162,067.98 ไร่
3) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 5 แห่ง : มีพื้นที่ป่า 1,338,189.54 ไร่ ดังนี้
(3.1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว : เนื้อที่ 975,000.00 ไร่
(3.2) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง : เนื้อที่ 118,403.00 ไร่
(3.3) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ : เนื้อที่ 408,707.00 ไร่ โดยมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในจังหวัด
ชัยภูมิ เนื้อที่ประมาณ 227,091.54 ไร่
(3.4) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแวง : เนื้อที่ 109.00 ไร่
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(3.5) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงละหาน : เนื้อที่ 17,586.00 ไร่
4) พื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ยังไม่ได้ประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ
เขตรักษาพันธุ์ส ัตว์ป่า และพื้นที่ป ่าอนุรักษ์ตามกฎหมายอื่น ๆ จำนวน 437,283.17 ไร่ (ป่าภูนกแซว ป่าภูกระแต
ป่าภูผาทอง ป่าภูเป้ง)

ภาพที่ 1 พื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมายในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
8.3 ภูเขา
1.อุทยานแห่งชาติภูแลนคา มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ ตำบลบ้านหัน ตำบลสระโพนทอง ตำบลโนนกอก
ตำบลซับสีทอง ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกุดชุมแสง ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง ตำบลท่า
มะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ สภาพ
ป่าเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ประกอบไปด้วยแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่น่าสนใจ
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เช่น จุดชมวิวภูแลนคา ผากล้วยไม้ หินปราสาท ประตูโขลง มอหินขาว เป็นต้น และการเดินทางเข้าไปเที่ยวชมก็
สะดวก มีเนื้อที่ประมาณ 200.50 ตารางกิโลเมตร หรือ 125,312.50 ไร่ เทือกเขาภูแลนคา เป็นกลุ่มเขาหลายลูกที่
พาดผ่านพื้นที่ตอนกลางของจังหวัด ในแนวตะวันตกไปตะวันออก โดยเริ่มที่บริเวณ ช่องเขาขาด อันเป็นจุดเชื่อ มต่อ
ระหว่างเทือกเขาภูแลนคา กับเทือกเขาพังเหย มีแม่น้ำชีไหลผ่านช่องเขานี้ ภูเขาสำคัญในเทือกเขานี้ คือ
ภูแลนคา อยู่ในเขตอำเภอหนองบัวแดง อำเภอบ้านเขว้า และอำเภอเมือง ฯ
ภูอีเฒ่า อยู่ในเขตอำเภอแก้งคร้อ อำเภอเมือง ฯ และอำเภอคอนสวรรค์
ภูเกษตร อยู่ในเขตอำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอแก้งคร้อ
ภูตี อยู่ในเขตอำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอแก้งคร้อ ภูดีเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาภูแลนคา
สูง 1,008 เมตร จากระดับน้ำทะเล
ภูหยวก อยู่ในเขตอำเภอภูเขียว
ภูพระ ภูแฝด อยู่ในเขตอำเภอเมือง ฯ
ภูคำน้อย อยู่ในเขตอำเภอเมือง ฯ
ผาเกิ ้ ง หรื อ ช่ อ งบุ ญ กว้ า ง เป็ น ช่ อ งเขาที ่ จ ะลงจากอำเภอเมื อ ง ฯ ไปอำเภอหนองบั ว แดง
ความเป็นมา : สภาพพื้นที่ป่าที่กำหนดเป็นเขตป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 และ 7 มีนาคม 2535
ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภูแลนคาด้านทิศเหนือ และป่าสงวนแห่งชาติภูแลนคาด้านทิศใต้ของท้องที่อำเภอเมือง
อำเภอบ้านเขว้า อำเภอหนองบัวแดง และอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัย ภูมิ ตามคำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2262/2539
ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2539 ได้ให้นายสุรชัย นายจำเริญ เจ้าพนักงานป่าไม้ 5 ส่วนอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าอุทยาน
แห่งชาติตาดโตน ให้ไปดำเนินการสำรวจ เบื้องต้นป่าสงวนดังกล่าว เพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยได้เข้าไป
ประสานงานกับทางจังหวัด ชัยภูมิ และจากการสำรวจเจ้าหน้าที่ได้ประสานงานกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
องค์กรต่าง ๆ ประชาชน และรวมถึงหน่วยงานป่าไม้ประจำจังหวัดชัยภูมิ และป่าไม้เขตนครราชสีมาที่เกี่ยวข้อง
2.ภูคิ้ง ตั้งอยู่ที่บ้านโนนหนองไฮ ตำบลโนนทอง บนยอดเขาเขียว มีความสูง 1,167 เมตร จากระดับน้ำทะเล
สูงเป็นอันดับ 5 ของภาคอีสาน อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี เป็นแหล่งกำเนิดของ
ดอกไม้ป่าและกล้วยไม้นานาชาติ ทิศเหนือเป็นหน้าผาสูงชันสามารถมองเห็นทัศนียภาพของภูกระดึง ภูแลนคา เขื่อน
ห้วยกุ่ม และลำน้ำพรมภูคิ้ง มีลักษณะเป็นภูเขาหินที่มีความสูงที่สุดของป่าภูเขียวซึ่งได้ชื่อว่าเป็นมรดกเม็ดงามแห่ง
อีสานใต้ มีความสูงถึง 1,214 เมตร จากระดับน้ำทะเล สูงเป็นอันดับ 5 ของยอดเขาในภาคอีสาน รองจากภูหลวง
ภูเรือ เขาแหลมและภูกระดึงตามลำดับ ด้านหนึ่งเป็นภูผาสูงที่ให้มุมมองไกลสุดตา มีลานหินกว้างยื่นมาจากหน้าผา
สามารถมองเห็นเขื่อนห้วยกุ่ม ภูกระดึง ภูแลนคา ภูเวียง หากมองลงตรงหุบเขาแคบ ๆ ด้านล่างจะเห็นทุ่งนา ไร่สวน
เขื่อน อ่างเก็บน้ำ แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจบนภูคิ้ง ได้แก่ แหลหินเงิบ เป็นหินขนาดใหญ่ซ้อนทับกันคล้ายหินเพิง
หมาแหงนบนลานหิ น ห่ า งจากยอดภู ค ิ ้ ง ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกประมาณ 2 กิ โ ลเมตร บริ เ วณโดยรอบจะพบ
หม้อข้าวหม้อแกงลิงแหลหินจ้อง ห่างจากแหลหินเงิบไปทางทิศตะวันตกประมาณ 3 กิโลเมตร จะพบกับแท่งหิน
มหึมาขนาด 20 ตัน โดยมีจุดรับน้ำหนักเป็นก้อนหินขนาดเท่ากำปั้นเท่านั้น
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3.เทือกเขาพังเหย เป็นกลุ่มเขาที่ทอดจากเทือกเขาภูแลนคา ตั้งต้นบริเวณ ช่องเขาขาด ในเขตอำเภอบ้าน
เขว้า ตรงไปทางทิศตะวันตก แล้ววกกลับลงมาทางด้านทิศใต้ เป็นแนวยกสูงของแผ่นดิน ส่วนที่ติดต่อกับพื้นที่ภาค
กลาง จึงมีลักษณะเป็นขอบของที่ราบสูงอีสานที่ยกสูงขึ้นมา มีภูเขาที่สำคัญคือ
ภูเขาพังเหย อยู่ในเขตอำเภอหนองบัวระเหว อำเภอภักดีชุมพล อำเภอหนองบัวแดง อำเภอ
เทพสถิ ต โดยมี จ ุ ด สู ง สุด อยู ่ ท ี่ บ ริเ วณจุ ด ชมวิว บ้ า นหลั ง สั น สู ง ประมาณ ๑ ,๐๐๐ เมตร จากระดั บ น้ ำ ทะเล
เป็นจุดสูงสุดของเทือกเขาพังเหย
ภูเขาทอง เขาธงหัก อยู่ในเขตอำเภอหนองบัวระเหว
เขาพนมโดม อยู่ในเขตอำเภอเทพสถิต ในส่วนที่จะต่อไปยังเขาน้อย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ภูหินตั้ง อยู่ในเขตกิ่งอำเภอซับใหญ่ เป็นภูเขาหินเตี้ย ๆ รูปร่างแปลก ๆ
เขายายหอม อยู่ในเขตอำเภอเทพสถิต มีรอยพระพุทธบาทอยู่บนเขา
4. เทือกเขาเขียว เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาเพชรบูรณ์ โดยจะแยกออกมาทางทิศตะวันออก ในลักษณะ
เป็นรูปเกือกม้า บริเวณใกล้สันเขาจะเป็นผาสูงชันตลอดแนว มีภูเขาสูงชันเรียงรายสลับซับซ้อน บางแห่งเป็น
เทือกเขา หินปูน ภูเขาที่สำคัญคือ
เขาเขียว อยู่ในเขตอำเภอหนองบัวแดง และอำเภอคอนสาร
ภูผาชิต อยู่ในเขตอำเภอคอนสาร
ภูโคก อยู่ในเขตอำเภอคอนสาร
ภูกระแต อยู่ในเขตอำเภอเกษตรสมบูรณ์
ภูกุ่มข้าว อยู่ในเขตอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นภูเขารูปร่างคล้ายกองข้าวเปลือกของชาวอีสาน
ในลานนวดข้าว กรมป่าไม้ได้จัดทำเป็นสวนรุกขชาติ ๑๐๐ ปี ตามอายุพระพุทธรูปไม้ที่พบบนภูแห่งนี้
5. ภูซำผักหนาม อยู่ในเขตอำเภอคอนสาร
ภูคิ้ว อยู่ในเขตอำเภอดอนสาร ในเขตรักษาพันธุ์ส ัตว์ป่าภูเขียว สูงประมาณ ๑ ,๑๖๕ เมตร
จากระดับน้ำทะเลซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเทือกเขาเขียว ภูคิ้วเป็นภูเขาหินทราย ด้านหนึ่งเป็นหน้าผาสูงชัน แล้วลาด
ต่ำลงไป มีทุ่งหญ้าสลับกับพุ่มไม้ ส่วนล่ างลงไปเป็นป่าดงดิบ จากหน้าผาภูคิ้ว ถ้าอากาศแจ่มใส จะสามารถมองเห็น
ภูกระดึง ภูหอ และภูหลวง ในเขตจังหวัดเลยได้
แหลหินตั้ง อยู่ในเขตอำเภอคอนสาร ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว มีความสูงประมาณ 1,100 เมตร
6. เทือกเขาพญาฝ่อ (เทือกเขาเพชรบูรณ์) เป็นเทือกเขาหมู่ใหญ่ที่เป็นรอยต่อและแบ่งเขตแดน ระหว่าง
จังหวัดชัยภูมิ กับจังหวัดเพชรบูรณ์ทางด้านตะวันตก ค่อมไปทางเหนือของพื้นที่ เป็นเทือกเขาขนาดใหญ่ มีภูเขา
สลับซับซ้อน หลายลูก เช่น
ภูเขาพญาฝ่อ ส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูน มีพื้นที่ครอบคลุม อำเภอภักดีชุมพล และอำเภอหนองบัวแดง
ภูผาทอง ภูถ้ำพระ ภูถ้ำแก้ว อยู่ในเขตอำเภอภักดีชุมพล
ภูเม็ง เป็นภูเขาที่เป็นแนวเขต อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ กับอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
7.ภูผาดำ - ภูผาแดง อยู่ในเขตอำเภอแก้งคร้อ
ภูตะเภา อยู่ในเขตอำเภอภูเขียว และอำเภอบ้านแท่น เป็นแนวแบ่งเขตของอำเภอทั้งสอง
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ดังกล่าว เป็นภูเขาขนาดย่อม รูปร่างคล้ายสำเภาใหญ่ คว่ำอยู่บนภูเขา ซึ่งเป็นที่ราบ เป็นพื้นที่ประมาณ 21 ตาราง
กิโลเมตร บนภูตะเภา มีถ้ำอยู่หลายแห่ง
8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทรัพยากรดิน
วัตถุต้นกำเนิดบริเวณจังหวัดชัยภูมิ ส่วนใหญ่เป็นดินที่เกิดจากพวกตะกอนที่ถูกน้ำพัดพามาทับถมกันนาน
และมีการเปลี่ยนแปลงทางธรณีสัณฐานโดยกระบวนการชะล้างและปรับระดับพื้นที่ทำให้พื้นที่มีความสูงแตกต่างกัน
ดินบางส่วนเกิดจากการพังและสลายตัวของหินส่วนใหญ่ เป็นบริเวณภูเขาและที่ลาดเชิงเขา
ทรัพยากรหิน
หิ น ที ่ พ บในจั ง หวั ด ชั ย ภู ม ิ หิ น ยุ ค เพอร์ เ มี ย นตอนล่ า งถึ ง ตอนกลาง เป็ น หิ น ตะกอนที ่ ส ะสมตั ว
ในสภาพแวดล้อมโบราณแบบทะเลตื้น น้ำอุ่น ปรากฏในพื้นที่ทางตอนเหนือของจังหวัดชัยภูมิ ในเขตอำเภอคอนสาร
และทางตะวันตกเฉียงเหนือในเขตอำเภอหนองบัวแดง
พลังงาน
ใน ปี พ.ศ. 2563 จังหวัดชัยภูมิ มีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล
พลังงานน้ำ การผลิตเอทานอลและการสำรวจแหล่งก๊าซธรรมชาติดังนี้
1.1 การผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากชีวมวล (ชานอ้อย เหง้ามันสำปะหลัง และหญ้าเนเปียร์)
กำลังการ
ลำดั
บริษัท/บุคคล
วัตถุดิบในการผลิต
อำเภอ
ผลิต
บ
(MW)
บริษัท มิตรผล ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด
1
ชานอ้อย เปลือกไม้ แกลบ ภูเขียว
102.50
(โครงการ 1)
2

บริษัท มิตรผล ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด
(โครงการ 2)

ชานอ้อย

ภูเขียว

11.4

3

บริษัท ภูเขียว ไบโอ-เอ็นเนอร์ยีจำกัด

ชานอ้อย

ภูเขียว

24

4

บริษัท เคพี เอ็นเนอร์ยีกรุ๊ป จำกัด

เหง้ามันสำปะหลัง

หนองบัวระเหว

0.5

5

บริษัท สยาม ควอลิตี้ เอ็นเนอร์ยี จำกัด

หญ้าเนเปียร์

บำเหน็จณรงค์

2.4

6

บริษัท น้ำตาลระยอง จำกัด

ชานอ้อย

บำเหน็จณรงค์

รวม

40
180.8

1-146

1.2 การผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากน้ำ

1

เขื่อนจุฬาภรณ์

คอนสาร

กำลังการผลิต
(MW)
40

2

เขื่อนจุฬาภรณ์ (ท้ายเขื่อน)

คอนสาร

1.25

3

เขื่อนห้วยกุ่ม

เกษตรสมบูรณ์

1.06

4

เขื่อนลำปะทาว (บน)

แก้งคร้อ

4.5

5

เขื่อนลำปะทาว (ล่าง)

แก้งคร้อ

0.3

ลำดับ

ชื่อโรงไฟฟ้า

อำเภอ

รวม

47.11

1.3 การผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์
ลำดับ

บริษัท/บุคคล

อำเภอ

กำลังการผลิต (MW)

1

บริษัท สยามโซลาร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 1)

บำเหน็จณรงค์

2.52

2

บริษัท สยามโซลาร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 2)

บำเหน็จณรงค์

2.52

3

บริษัท สยามโซลาร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 3)

บำเหน็จณรงค์

2.52

4

บริษัท สยามโซลาร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 4)

บำเหน็จณรงค์

2.52

5

บริษัท สยามโซลาร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 5)

บำเหน็จณรงค์

2.52

6

บริษัท สยามโซลาร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 6)

บำเหน็จณรงค์

2.52

7

บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด (โครงการ 1)

บำเหน็จณรงค์

12.532

8

บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด (โครงการ 2)

บำเหน็จณรงค์

12.366

9

บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด (สาขา 1)

บำเหน็จณรงค์

10.88

10

บริษัท สยามโซลาร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 7)

บำเหน็จณรงค์

2.52

11

บริษัท สยามโซลาร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 8)

บำเหน็จณรงค์

2.52

12

บริษัท สยามโซลาร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 9)

บำเหน็จณรงค์

2.52

13

บริษัท ภูเขียว ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี จำกัด

ภูเขียว

0.90

14

บริษัท พีเคที กรีน จำกัด

เมืองชัยภูมิ

4.0

รวม

63.358
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1.4 การผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากน้ำเสีย (ก๊าซชีวภาพ)
ลำดับ

ชื่อโรงไฟฟ้า

1
2
3
4
5
6
7

บริษัท เนเปีย พาวเวอร์ จำกัด
บริษัท เกษตรสมบูรณ์ ไบโอก๊าซ จำกัด
บริษัท อรรณพ ชัยภูมิฟาร์ม จำกัด
บริษัท ที.ไอ.ที.การ์ด จำกัด
บริษัท สยาม ควอลิตี้ เอเนอร์ยี จำกัด
บริษัท มามา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
บริษัท มามา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
รวม
1.5 การผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากลม
ดำเนินการก่อสร้างแล้ว
ลำดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อบริษัท
บริษัท เทพพนาวินด์ฟาร์ม จำกัด

กำลังการผลิต
(MW)
0.99
0.99
1.00
1.00
9.60
3.88
1.944
19.404

อำเภอ
เกษตรสมบูรณ์
เกษตรสมบูรณ์
จัตุรัส
เกษตรสมบูรณ์
บำเหน็จณรงค์
หนองบัวระเหว
จัตุรัส

สถานที่
ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต

กำลังการผลิต

2.5 Mw ×3 ต้น =
7.5 Mw
บริษัท ชัยภูมิวนิ ด์ฟาร์ม จำกัด
ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่
2.5 Mw ×32 ต้น =
80 Mw
บริษัท วะตะแบกวินด์ จำกัด
ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต
2.5 Mw ×30 ต้น =
60 Mw
บริษัท ยานางกลัก พัฒนา จำกัด ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่
2.5 Mw ×18 ต้น =
45 Mw
บริษัท ยานางกลัก พลังลม จำกัด ต.ท่ากูบ,ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ 2.5 Mw ×18 ต้น =
45 Mw
บริษัท เบญจรัตน์ พัฒนา จำกัด ต.วะตะแบก,ต.ห้วยยายจิ๋ว
2.5 Mw ×17 ต้น =
อ.เทพสถิต
40 Mw
บริษัท โป่งนก พัฒนา จำกัด
ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต
2.5 Mw ×19 ต้น =
47.5 Mw
บริษัท บ้านชวน พัฒนา จำกัด
ต.บ้านชวน,ต.โคกเพชรพัฒนา, 2.5 Mw ×32 ต้น =
ต.เกาะมะนาว อ.บำเหน็จ
80 Mw
ณรงค์
รวม =

หมายเหตุ
COD แล้ว (ขายไฟแล้ว)
COD แล้ว (ขายไฟแล้ว)
COD แล้ว (ขายไฟแล้ว)
COD แล้ว (ขายไฟแล้ว)
COD แล้ว (ขายไฟแล้ว)
COD แล้ว (ขายไฟแล้ว)
COD แล้ว (ขายไฟแล้ว)
COD แล้ว (ขายไฟแล้ว)

405 MW
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อยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนาโครงการ
ลำดับ
ชื่อบริษัท
สถานที่
ที่
บริษัท บ้านไร่ วินด์ ฟาร์ม
ต.บ้านไร่,ต.นายางกลัก,ต.ห้วยยายจิ๋ว
1
จำกัด
อ.เทพสถิต
บริษัท บ้านไร่ 2 วินด์ ฟาร์ม ต.บ้านไร่,ต.นายากลัก,ต.ห้วยยายจิ๋ว
2
จำกัด
อ.เทพสถิต
บริษัท บลู สกาย วินด์ พาว ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์,ต.นาเสียว
3
เวอร์ จำกัด
อ.เมืองชัยภูมิ
บริษัท บลู สกาย วินด์ พาว ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์
4
เวอร์ จำกัด

กำลังการผลิต
3.3 Mw ×27 ต้น =
89.10 Mw
3.3 Mw ×27 ต้น =
89.10 Mw
3.3 Mw ×30 ต้น =
99 Mw
3.3 Mw ×30 ต้น =
99 Mw

หมายเหตุ
ชะลอโครงการ
ชะลอโครงการ
เตรียมพื้นที่แล้ว
อยู่ระหว่างการ
เตรียมพื้นที่

1.6 การผลิตเอทานอล
ลำดับ
1

บริษัท/บุคคล
บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด

อำเภอ

วัตถุดิบในการผลิต

ภูเขียว

กากน้ำตาล

กำลังการผลิต
(ลิตร/วัน)
500,000

1.7 การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อฟาร์ม
ชัยภูมิฟาร์ม สาขา 1
รัชนีฟาร์ม 1
นวฮะภูมิ 999 จำกัด
ฟาร์มน้ำใส 2
ฟาร์มจัตุรัส (ที.เจ ฟาร์ม)
บุญทันฟาร์ม
บวรฟาร์ม
สุวิทย์ฟาร์ม
มะลิวัลย์ฟาร์ม
พเยาว์-ปัทมาฟาร์ม
นันทพรฟาร์ม
สวัสดิ์ฟาร์ม
สมพงษ์ฟาร์ม
ชัยภูมิฟาร์มสาขา 2
สังคมฟาร์ม
ดวงใจฟาร์ม
บริษัท อรรณพชัยภูมิฟาร์ม

ชื่อเจ้าของฟาร์ม
นายปราโมทย์ จิรกวินวาณิช
นางรัชนี โรจน์รัตนชัย
นางรัชนี โรจน์รัตนชัย
นางเพชรฮวง ประภากรแก้วรัตน์
นายนเร บูรณกิตติ
นายบุญทัน สงรัมย์
สจ.บวร พัฒนวรี
นายสุวิทย์ รักษ์ชัยภูมิ
นางมะลิวัลย์ บัวขาว
นางพเยาว์ จงร่างกลาง
นางนันทพร ทองดี
นายสวัสดิ์ ภู่บัว
นายสมพงษ์ ยอดวงษ์
นายปราโมทย์ จิรกวินวาณิช
นายสังคม ธรรมวงษ์
นางดวงใจ การบรรจง
นายอรรณพ อรรคนิธิยานนท์

อำเภอ
เมืองชัยภูมิ
จัตุรัส
จัตุรัส
จัตุรัส
เนินสง่า
เนินสง่า
เนินสง่า
เนินสง่า
เนินสง่า
เทพสถิต
บ้านแท่น
บ้านเขว้า
บ้านเขว้า
บ้านเขว้า
หนองบัวแดง
คอนสวรรค์
จัตุรัส

ขนาดบ่อ
(ลบ.ม.)
14,000
9,000
9,000
12,800
14,400
840
384
1,657
1,496
800
1,200
2,720
6,370
14,000
100
10,800
10,000
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1.8 โครงการสำรวจปิโตรเลียมในจังหวัดชัยภูมิ
ลำดับ
บริษัท/บุคคล
การดำเนินงาน
1
บริษัท ทีพีไอ เพาเวอร์
ดำเนินการสำรวจแปลง
จำกัด
สำรวจปิโตรเลียมบนบก
ห ม า ย เ ล ข L2 9 / 5 0
จำนวน 4 หลุม (อำเภอ
เนิ น สง่ า อำเภอจั ต ุ รั ส
และอำเภอบ้านเขว้า)

ผลการสำรวจ
เจาะหลุ ม สำรวจปิ โ ตรเลี ย มจำนวน 2 หลุ ม
ในพื้นที่ตำบลละหาน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ดังนี้
1. เจาะหลุมจัตุรัส -3 บ้านโนนจาน ความลึก
สุ ด ท้ า ย 4,004 เมตร ผลการเจาะไม่ พ บ
ปิโตรเลียมเนื่องจากหินปูนมีเนื้อแน่น
2. เจาะหลุมจัตุรัส -2 บ้านลี่ ความลึกสุดท้าย
4,650 เมตร ผลการเจาะพบร่ อ งรอยก๊ า ซ
ธรรมชาติในหินปูน แต่จากการทดสอบการไหล
พบว่าไม่มีก๊าซไหล

ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(1) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ
(3) การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(5) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ
(6) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศและกองทัพ
(7) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลรวมทั้งเสริมสร้างความ
มั่นคงทางอาหารพลังงานและน้ำ
(8) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่นส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนและพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อเป็น
ศูนย์กลางการค้าและได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคเพิ่มขึ้น
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการภาคเกษตรได้แก่เสริมสร้างฐานการผลิต
การเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืนเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรพัฒนาสินค้าเกษตรและ
อาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขันและส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒ นาอาชีพที่เข้มแข็งภาคอุตสาหกรรมพัฒ นาอุตสาหกรรม
ศักยภาพ ได้แก่ พัฒนาอุต สาหกรรมส่งออกที่มีศักยภาพสูงสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทยและ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคตเป็นต้นและภาคบริการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว
ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพและส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ
(3) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ พัฒนาทักษะและองค์ความรู้
ของผู้ประกอบการไทยพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงานเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
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ประเทศพัฒ นาวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมสู่ส ากลยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้าวไกลสู่สากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญของ
ประเทศและพัฒนา คลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา
กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ
ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน อาหาร สิ่งแวดล้อม และ
การบริหารจัดการภัยพิบัติส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยงและสร้างความสมดุล
ของความสัมพันธ์ของประเทศไทยและกลุ่มอำนาจทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทย
ในองค์การระหว่างประเทศในการผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค สนับสนุนการเปิดการค้าเสรีและ
สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศต่อส่วนต่าง ๆ และสาธารณชนไทย
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
โดยพัฒนาเริ่มตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดชีวิต
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
(3) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(4) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอื้อต่อการพัฒนาคน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความ
เข้มแข็งของชุมชน
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับ
ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ
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(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัว ให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
(2) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่
เหมาะสม
(4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
(5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการ
ปฏิบัติราชการ
(6) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(7) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย
เป็นธรรมและสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจน พัฒนาหน่วยงานภาครัฐ
และบุคลากรที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ
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(1.2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
แผนและนโยบายการพัฒนาประเทศที่มีผลต่อการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ
1. กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
1.1 โอกาสและความเสี่ยงของประเทศไทยในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ท่ามกลาง
โอกาสและความเสี่ยงที่ประเทศจะต้องเผชิญ อันเป็นผลเนื่องมาจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ระดับโลกที่เกิดขึ้น
และบริบทภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างฉับพลัน รวดเร็วนั้น การวางกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศใน
ระยะต่อไปให้สามารถกำหนดแนวทางที่ประเทศจะมุ่งไปเพื่อบรรลุผลในระยะ 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ ซึ่งจะช่วย
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่การบรรลุเป้าหมายระยะยาวภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้นั้น จำเป็นที่ประเทศไทยจะต้องให้
ความสำคัญกับการเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการและรับมือกับความเสี่ยง ตลอดจนสรรค์สร้าง
ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที ซึ่งความเชื่อมโยง ระหว่างแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ระดับโลก (Megatrends) ตลอดจนผลกระทบและความปกติใหม่ (New Normal) จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด - 19 ที่เข้ามากระทบต่อสถานะของการพัฒนาประเทศโดยพิจารณาภายใต้กรอบยุทธศาสตร์
ชาติทั้ง 6 ด้านนัน้ พบว่ามีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่สำคัญซึ่งจะส่งผลทำให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการ
พิจารณายกระดับหรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานไปจากเดิมอย่าง มีนัยสำคัญ ดังนี้
ความมั่นคง มีความเสี่ยงและโอกาสที่สำคัญ 5 ประการ อันเป็นผลเนื่องมาจากแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจการเมืองระหว่าง
ประเทศและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ดังนี้
1) โอกาสในการใช้เทคโนโลยีและ Big Data เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางความ
มั่นคง แม้ว่าที่ผ่านมาไทยจะสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้ค่อนข้างดีรวมถึงมีความสามารถ
ในการป้องกันและรับมือการโจมตีทางไซเบอร์อยู่ในเกณฑ์ดีแต่ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประเทศ โดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลางค่อนไปทางต่ำ มีความอ่อนไหวต่อประเด็นที่ ซับซ้อนและ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ประเด็นด้านความมั่นคงยังต้องมีการปรับปรุงอีกมาก โดยความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของประชาชน
มากยิ่งขึ้น จะส่งผลให้ภาครัฐสามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์ จากข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงประชาชน
และแก้ไข ปัญหาได้ตรงจุดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
2) โอกาสในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เข้าถึง
ได้ง่ายและตอบสนองประชาชนได้ดี ขึ้น การขาดความโปร่งใส การบริห ารงานที่ขาดประสิทธิภ าพและ
ประสิทธิผลทำให้สังคมส่วนหนึ่งยังขาดความเชื่อมั่นในเสถียรภาพและธรรมาธิบาลทางการเมือง นำไปสู่
ปัญหาความขัดแย้งทางความคิด ทั้งนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะสามารถเข้ามาช่วยแก้ไขประเด็น
ดังกล่าวได้ ด้วยการพัฒนาระบบบริหารงานต่าง ๆ ของภาครัฐให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ภาคส่วนสามารถ
เข้ามาติดตามการดำเนินงานได้อย่างรอบด้าน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไปสู่การมีส่วน
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ร่วมในการ ตรวจสอบการทำงานของภาครัฐมากยิ่งขึ้น จะเป็นโอกาสในการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3) ความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์สูงขึ้น แม้ว่าความสามารถในการ
ป้องกันและรับมือการโจมตีทางไซเบอร์ของไทยจะอยู่ในเกณฑ์ดี แต่แนวโน้มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางสังคม
ออนไลน์และแนวโน้มการเมืองระหว่างประเทศที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางความคิด รวมถึงความก้าวหน้า
ของ เทคโนโลยีที่อาจส่งผลให้การโจมตีทางไซเบอร์สามารถทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้น จะเพิ่มความเสี่ยงต่อภัย
คุกคามทาง ไซเบอร์ของไทยทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจ การลงทุนในการพัฒนาทักษะดิจิทัลขั้นสูง รวมถึงระบบ
ตรวจตรา และป้องกันการโจมตีอย่างต่อเนื่องจึงมีความจำเป็น
4) ความเสี่ยงจากภัยพิบัติและสาธารณภัย มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และ
รุนแรงมากขึ้น มีแนวโน้มจะเกิดได้บ่อยขึ้นและมีผลกระทบที่รุนแรงในวงกว้าง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศจะส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นบ่ อยครั้งและรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยขีดความสามารถด้าน
การรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและสาธารณภัยของไทยที่ยังคงมีข้อจำกัด จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาและ
จัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม
5) โอกาสในการเสริมสร้างบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ ประเทศไทยมี
บทบาทในการกำหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาค และยังสามารถรับมือกับความท้าทายจาก
ภายนอกได้ค่อนข้างดี โดยแนวโน้มทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศที่ความร่วมมือระดับภูมิภาคจะมี
บทบาทมากขึ้น จะเป็น โอกาสให้ไทยเสริมสร้างบทบาทในเวทีระหว่างประเทศเพื่อแสวงหาโอกาสทาง
เศรษฐกิจองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ในเวทีระดับโลกได้ ในขณะเดียวกัน บทบาทของไทยใน
ภูมิภาคและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเปิดโอกาสให้ไทยสามารถบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน
ความมั่นคง การต่างประเทศ และภาคีการพัฒนาในทิศทางที่จะเกื้อหนุนการดำเนินงานเป็นภาคีเครือข่ายกั น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีความเสี่ยงและโอกาสที่สำคัญ 9 ประการ อัน
เป็นผลเนื่องมาจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การดูแลรักษาสุขภาพและการรักษาพยาบาล เศรษฐกิจการเมือง
ระหว่างประเทศการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม พลังงานหมุนเวียนและยานยนต์ไฟฟ้า และความ
พยายามระดับโลกในการลดการปล่อย GHG ดังนี้
5.1) ความเสี่ยงที่ผลิตภาพการผลิตในภาพรวมจะลดลง การเป็นสังคมสูงวัยจะเป็น
ปัจจัยสำคัญที่อาจลดทอนผลิตภาพแรงงานในอนาคต เนื่องจากอายุที่สูงขึ้นมีแนวโน้มจะทำให้ความสามารถใน
ด้านต่าง ๆ ของแรงงานลดลง นอกจากนี้ ประชากรวัยแรงงานที่ลดจำนวนลงอาจทำให้ผู้ประกอบการบางส่วน
ต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน อย่างไรก็ดีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจะเป็นโอกาสสำหรับการนำ
เครื่องมือและระบบอัตโนมัติ ต่าง ๆ มาช่วยสนับสนุนให้ผลิตภาพของแรงงานเพิ่มสูงขึ้นและลดความเสี่ยงใน
การขาดแคลนแรงงานลงได้
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5.2) ความเสี่ยงที่ไทยต้องพึ่งพิงเทคโนโลยีจากต่างประเทศสูงขึ้น จากแนวโน้มของ
เทคโนโลยีที่จะทวีความสำคัญต่อ เศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่ไทยยังคงมีข้อจำกัดด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นของตนเอง และยังต้องพึ่งพิงเทคโนโลยีจากต่างประเทศทำให้หากไทยไม่เร่ง
แก้ไขข้อจำกัดดังกล่าว อาจส่งผลให้ระดับการพึ่งพิงเทคโนโลยีจากต่างประเทศที่เป็นอยู่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อ ย ๆ
ซึ่งท้ายที่สุดอาจขัดขวางการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันในระยะยาวและทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศมีความเปราะบางมากยิ่งขึ้น
5.3) ความเสี่ยงที่ SMEs จะยิ่งสูญเสียศักยภาพในการแข่งขัน ด้วยข้อจำกัดในการ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีของ SMEs ในขณะที่เทคโนโลยีในอนาคตมีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น อาจส่งผลให้ SMEs เสียเปรียบผู้ประกอบการขนาดใหญ่มากขึ้น อย่างไรก็ดี การเติบโต
ของเศรษฐกิจแพลตฟอร์มและระบบการเงินแบบดิจิทัลจะเป็นโอกาสให้ SMEs รายใหม่ที่เห็นถึงโอกาส
สามารถเข้าสู่ตลาดได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสและช่วยลดต้นทุนของ SMEs ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
5.4) ความเสี่ยงที่ภาคการเกษตรจะมีความสามารถในการผลิตลดลง อุณหภูมิที่
เพิ่มสูงขึ้น และฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไปจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาจลดทอนคุณภาพของ
ผลผลิตและความสามารถในการผลิตของภาคการเกษตร รวมทั้งอาจทำให้พื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการทำ
การเกษตรมีจำนวนลดน้อยลงในขณะเดียวกัน มาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) ที่
เข้มงวดขึ้น ประกอบกับความตระหนักในด้านสุขอนามัยจะส่งผลให้ผู้บริโภคทั่วโลกเลือกเฟ้นและให้ความสำคัญ
กับผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานการผลิตและแปรรูป ที่ได้มาตรฐานสากล ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวอาจส่งผลเสี ยต่ อ
ความสามารถในการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยได้หากเกษตรกรและผู้ผลิตไม่สามารถปรับตัวเพื่อยกระดับ
คุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดที่ ปรับเปลี่ยนไปได้ นอกจากนี้ ภาคการเกษตรยังต้อง
เผชิญกับ ความท้าทายของการมีเกษตรกรจำนวนมากเป็นผู้ส ูงอายุ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลโดยตรงต่อ
ความสามารถในการปรับตัวให้เข้าหรือรองรับกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างจำกัด
5.5) ความเสี่ยงที่ภาคการท่องเที่ยวจะไม่สามารถฟื้นตัวและปรับตัวตามความ
ต้องการที่เปลี่ยนไปภาคการท่องเที่ยวยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 เนื่องจาก
นักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงไม่สามารถเดินทางเข้าไทยได้อย่างสะดวก ประกอบกับกระแสความตื่นตัวด้าน
มาตรฐานสุขภาพและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ทำให้นักท่องเที่ยวมีความต้องการการท่องเที่ยว
ที่มีมาตรฐาน สุขอนามัยสูงขึ้น นอกจากนี้ พฤติกรรมการท่องเที่ยวยังมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปเป็นการเน้น
ท่องเที่ยวในประเทศซึ่งมีลักษณะการเดินทางในระยะใกล้ ๆ ใช้เวลาไม่มาก และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งคน
ไม่พลุกพล่าน ทำให้รู้สึกปลอดภัยจากการติดเชื้อ
5.6) โอกาสในการสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์กระแส
ความตระหนักในความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพและสุขอนามัย การเข้าสู่สังคมสูงวัยทั้งในประเทศไทย
และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ส่งผลให้ปริมาณความต้องการในสินค้าและบริการทางการแพทย์และบริการที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ ซึ่งเป็นสาขาการผลิตที่ไทยมีศักยภาพ มีโอกาสที่จะเติบโตได้ดีในอนาคต
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5.7) ความเสี่ยงที่อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัลจะไม่สามารถพัฒนาได้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ที่ผ่านมาประเทศไทยมีความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุ ปกรณ์
อัจ ฉริย ะแต่ในปัจ จุบ ัน ปริมาณความต้ องการใช้ เทคโนโลยี ที่เ พิ่ม ขึ้นจากการเข้าสู่ส ัง คมดิจิท ัล ส่งผลให้
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมบริการดิจิทัล อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์และ
อุตสาหกรรมบิ๊กดาต้าสามารถสร้างมูลค่าและมีความสำคั ญมากขึ้นเรื่อย ๆ แม้ว่าภาคเอกชนจะเริ่มมีการ
ปรับตัวครั้งใหญ่ แต่ภาพรวมยังพบว่าผู้ประกอบการไทยยังมีข้อจำกัดทั้งด้านองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับ งาน นอกจากนี้ กลุ่มเทคโนโลยีด้านบล็อกเชน ปัญญาประดิษฐ์และ
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งยัง มีการนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรค่อนข้างจำกัด เนื่องจากต้องมีการลงทุนจำนวน
มาก และยังขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะที่เกี่ยวข้อง
5.8) โอกาสในการสร้างรายได้จากการให้บริการโลจิสติกส์การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
รวดเร็วของหลายประเทศในอาเซียน และการพัฒนาของความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งภายในอาเซียนและ
ระหว่างอาเซีย นกับ ภูมิภ าคอื่น รวมถึงแนวโน้มการพึ่งพาเศรษฐกิจระหว่างกันภายในภูมิภ าคมากขึ้ น
(Regionalization) ทำให้มีโอกาสที่ประเทศต่าง ๆ จะใช้ไทยเป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าผ่านแดนและจุด
กระจายสินค้าไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลกเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งหากไทยสามารถเร่งพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคม และ
บริการที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จะเป็นโอกาสให้ไทยสามารถสร้างรายได้จากการ
ให้บริการโลจิสติกส์เพิ่มขึ้น นอกจากนี้การพัฒนาของบริการโลจิสติกส์ จะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมและบริการ
เกี่ยวเนื่องจำนวนมาก รวมทั้งช่วยสร้างความเจริญให้กับพื้นที่และเมืองโดยรอบเส้นทางการขนส่งอีกด้วย
5.9) ความเสี่ยงที่อุตสาหกรรมยานยนต์จะสูญเสียส่วนแบ่งในตลาดโลก แนวโน้มที่
ผู้บริโภคทั่วโลกจะหันมาเลือกใช้ยานยนต์ไฟฟ้าทดแทนยานยนต์ สันดาปภายในมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากนโยบายส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในหลายประเทศ รวมถึงราคาของยานยนต์ไฟฟ้า
ที่มีแนวโน้มลดต่ำลงมาใกล้เคียงกับยานยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในมากขึ้น จะเป็นความเสี่ยงสำคัญต่อ
อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยที่ อาจสูญเสียตลาดในอนาคต และจะส่งผลต่อผู้ประกอบการรายย่อยที่ผลิต
ชิ้น ส่ว นยานยนต์ในประเทศเนื่องจากยานยนต์ไฟฟ้าใช้จำนวนชิ้นส่วนยานยนต์น้อยกว่ายานยนต์ที่ใช้
เครื่องยนต์สันดาปภายในมาก อีกทั้งจำนวนผู้ประกอบการในประเทศไทยที่ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ายังมีจำนวนน้อย
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีความเสี่ยงและโอกาสที่สำคัญ 5 ประการ อันเป็นผล
เนื่องมาจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
การขยายตัวของความเป็นเมืองการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมและอนาคตของงาน ดังนี้
5.9.1) ความเสี่ยงในการขาดแคลนแรงงานทักษะสูงที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและสามารถทดแทนกับแรงงานที่ล ดลง โดยอนาคตของงานและแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องจะส่งผลให้เกิดงานประเภทใหม่ ๆ ขณะที่งานบางประเภทจะเลือนหายไป อาทิ การ
เพิ่มขึ้นของงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหรืองานใน
อุตสาหกรรม การแพทย์และสุขภาพจากการเข้าสู่สังคมสู งวัย ขณะที่งานที่มีลักษณะของการทำซ้ำหรือเป็น
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แบบแผน (Repetitive/Routine) มีแนวโน้มที่จะถูกทดแทนด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติอีกทั้ง ความ
เปลี่ย นแปลง ดังกล่าวยังส่งผลเกิดเป็น ความท้าทายในการพัฒนาแรงงานให้มีทักษะใหม่ ๆ และ/หรือมี
ความสามารถเฉพาะเพื่อรองรับกับความต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น เนื่องจากคุณภาพการศึกษาและ
ทักษะแรงงานในปัจจุบันยังอยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรจะยิ่งทำให้การ
ขาดแคลนแรงงานทักษะสูงมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จากการลดลงของสัดส่วนประชากรวัย
แรงงานและการเพิ่มขึ้นของกลุ่มประชากรในช่วงวัยพึ่งพิงที่มีระดับทักษะต่ำกว่า
5.9.2) โอกาสในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการฝึกอบรมด้วย
เทคโนโลยีและประชากรวัยเรียนที่ลดลง โดยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนำมาซึ่งโอกาสในการปรับปรุงและ
ยกระดับประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการฝึกอบรมที่ยังมีข้อจำกัดด้านคุณภาพและการเข้าถึง ผ่านการ
ปรับปรุงอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษา ตลอดจนรูปแบบการเรียนการสอนให้มี
ความทันสมัยและสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะเดียวกัน การ
ขยายตัวของความเป็นเมืองจะส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอบรมใน
ระดับสูงและ/หรือมีคุณภาพมากขึ้นโดยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต่ำลง นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรและการลดลงของประชากรวัยเรียนอาจเป็นโอกาสในการขยายโอกาสการเข้าถึงและยกระดับ
คุณภาพการศึกษา/การฝึกอบรมซึ่งเป็นหนึ่งในความท้าทาย ที่สำคัญในปัจจุบัน หากสามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.9.3) ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะ จากความ
ไม่พร้อมทางเทคโนโลยีและความแตกต่างระหว่างพื้นที่ แม้ว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะมีคุณูปการยิ่ง
แต่อาจมีความเป็นไปได้ที่จะส่งผลให้ปัญหาความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษาและการพัฒนาทักษะที่มีอยู่
แต่เดิมปรากฏให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้น อันเป็น ผลมาจากปัญหาความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล (Digital Divide)
ระหว่างกลุ่มคนที่มีและกลุ่มคนที่ขาดความพร้อมทางด้านทักษะและเครื่องมืออุปกรณ์ดิจิทัล เช่นเดียวกับ
แนวโน้มการขยายตัวของความเป็นเมือง ซึ่งอาจส่งผลให้ความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ระหว่างเขตเมืองและชนบททวี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากความแตกต่างของระดับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการสาธารณะ
ดังที่ปรากฏให้เห็นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ซึ่งมีนักเรียนในชนบทจำนวนมาก
ที่ขาดความพร้อมและไม่สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้
5.9.4) โอกาสในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาทักษะ
ให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงและรองรับกับคนทุกช่วงวัย โดยอนาคตของงานและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ด้านพฤติกรรมของประชากรในระยะต่อไป อาทิ การให้ความสำคัญกับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดจน
ความสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว นำมาซึ่งโอกาสในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ยืดหยุ่น
และสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มประชากรรุ่นใหม่ ขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้า
สู่สังคมสูงวัยส่งผลให้เกิดความจำเป็นในการขยายการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ครอบคลุมกลุ่มประชากรผู้สูงอายุซึ่งมี
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แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ในการช่วยสนับสนุนให้การ
จัดการศึกษาและการฝึกอบรมตลอดช่วงชีวิตเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5.9.5) ความเสี่ยงในการขาดแคลนทักษะทางพฤติกรรม (Soft Skills) และ
ค่านิยมวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตและการทำงานรูปแบบใหม่ โดยอนาคตของงานและการเปลี่ยนแปลง
วิ ถ ี ช ี ว ิ ตและวัฒนธรรม อาทิ กระแสความเป็ นปั จเจก (Individualization) หรื อกระแสการตระหนั กรู ้ ของ
สาธารณชน (Public Awareness) อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและแนวโน้มการ
เพิ่มขึ้นของประชากรรุ่นใหม่ จะนำมาซึ่งรูปแบบการทำงานการใช้ชีวิต และสภาพสังคมที่มีความแตกต่าง
หลากหลายจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้เกิดความจำเป็นในการมีทักษะทางพฤติกรรม (Soft Skills)
อาทิ การมีจิตสาธารณะ มีความเป็นพลเมือง มีทักษะในการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อสร้าง
สังคมที่เปิดกว้าง เข้าใจและเห็นอกเห็นใจต่อความแตกต่างหลากหลายดังกล่าวมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ
แนวโน้ม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งนอกจากจะนำไปสู่ความต้องการทักษะทางปัญญา (Cognitive)
แล้ว ยังคาดว่าทักษะทางพฤติกรรม (Non-Cognitive) หรือทักษะด้านมนุษย์ (Human Skills) จะเป็นที่
ต้องการมากขึ้นในระยะต่อไป เนื่องจากเป็นทักษะเฉพาะที่เทคโนโลยีสมัยใหม่ยังไม่สามารถทดแทนแรงงาน
มนุษย์ได้แนวโน้ม ดังกล่าวจึงอาจกลายเป็นความเสี่ยงที่สำคัญ สำหรับกำลังแรงงานในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่ยัง
ขาดแคลนทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในอนาคต การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม มีความเสี่ยงและโอกาสที่สำคัญ 6 ประการ อันเป็นผลเนื่องมาจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ประชากร การดูแลรักษาสุขภาพและการรักษาพยาบาล
การขยายตัวของความเป็นเมืองการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ และ
อนาคตของงาน ดังนี้
1) ความเสี่ยงที่คนจนจะขยับสถานะได้ยากขึ้น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่
สังคมสูงวัยและอัตราการพึ่งพิงที่เ พิ่มสูงขึ้น จะส่งผลให้คนจนในวัยแรงงานจำเป็นต้องรับภาระในการดูแล
ผู้สูงอายุมากขึ้น เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งอาจกระทบต่อแรงงานในภาคเกษตรที่มี
รายได้ขึ้นอยู่กับราคาสินค้าเกษตรเป็นหลัก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างพลิกผันซึ่งอาจทำให้ค น
จนที่ไม่สามารถเข้าถึง อินเตอ์เน็ต ขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณ์และ/หรือทักษะที่จำเป็น ขาดโอกาสในการ
ทำงานและสร้างรายได้จนกระทบต่อเศรษฐกิจฐานะในที่สุด ขณะเดียวกัน แม้ว่าการขยายตัวของความเป็นเมือง
จะเป็นการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจในภาพรวม ทว่าอาจส่งผลลดทอนความเป็นไปได้ในการขยับสถานะ
ของคนจนในชนบทบางส่วน จากโอกาสการทำงานและการเข้าถึงบริการสาธารณะซึ่งแตกต่างกันมากระหว่าง
เขตเมืองและชนบท อีกทั้งเมื่อพิจารณาถึงระบบความคุ้มครองทางสังคมในปัจจุบันซึ่งยังขาดการบูรณาการ
ไม่สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลง และไม่เพียงพอด้วยแล้ว การขยับสถานะของคนจนมีแนวโน้มที่จะ
เป็นไป ได้ยากมากยิ่งขึ้นในระยะต่อไป
2) ความเสี่ย งต่อการเพิ่มขึ้นของความเหลื่อมล้ำ โดยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
อาจนำมาซึ่งปัญหาความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล (Digital Divide) ระหว่างคนที่มีความพร้อมและคนจนส่วนใหญ่
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ที่ขาดแคลนทักษะที่จำเป็น วัสดุอุปกรณ์ดิจิทัล และการเข้าถึงโครงข่ายโทรคมนาคม ส่งผลให้คนจนยิ่งขาด
โอกาสในการมีส่วนร่วมหรือได้รับประโยชน์จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ รวมถึงมาตรการช่วยเหลือของ
ภาครัฐ จนทำให้สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่แต่เดิมในหลากหลายมิติกลับทวีความ
รุนแรงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ แนวโน้มการดูแลรักษาสุขภาพและการรักษาพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้น อาจส่งผลให้
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่าง ๆ ปรับรูปแบบการดำเนินงานไปให้ความสำคัญกับการให้บริการทาง
การแพทย์เชิงพาณิชย์ และการมุ่งสู่อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์และสุขภาพมากขึ้น ซึ่งจะกระทบต่อ
ต้นทุนในการให้บริการและการเข้าถึงการรักษาพยาบาลในฐานะสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ
โดยเฉพาะในกลุ่มคนจน
3) โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่จะนำมา
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและรูปแบบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งกระบวนการผลิต การค้าและการ
บริการไปสู่ผู้ประกอบการและประชาชนในระดับพื้นที่มากขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดการกระจายทรัพยากรและ
โอกาสทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับแนวโน้มเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งให้
ความสำคัญกับเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regionalization) และการพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบระเบียงเศรษฐกิจ
และเขตเศรษฐกิจพิเศษในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อรองรับกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระดับโลก จึงเป็นโอกาสใน
การลดปัญหาความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ซึ่งสั่งสมมาอย่างยาวนาน
4) ความเสี่ยงต่อการขยายตัวของแรงงานนอกระบบ โดยแนวโน้มอนาคตของงานและ
รูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและการเพิ่มขึ้น ของ
ประชากรรุ่นใหม่ รวมถึงการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจแบบ Gig Economy จะส่งผลให้การทำงานในระยะ
ต่อไป มีรูปแบบที่ยืดหยุ่นและหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการจ้างงานที่มิใช่รูปแบบมาตรฐาน (NSE)
อันจะนำมาซึ่งการขยายตัวของแรงงานนอกระบบแบบ Gig Workers อย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อผนวกกับ
แรงงานนอกระบบจำนวนมากที่มีอยู่เดิม ซึ่งส่วนใหญ่ขาดความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ที่ เหมาะสม
ตลอดจนเผชิญกับความไม่มั่นคงทางอาชีพแล้ว จะส่งผลให้ความมั่นคงทางรายได้ของแรงงานในภาพรวมลดลง
และเกิดความจำเป็นในการพัฒนาความคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมมากขึ้นในระยะต่อไป
5) ความเสี ่ ยงต่ อความยั ่ งยื นทางการคลั งของระบบความคุ ้ มครองทางสั งคมโดยการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงวัย ซึ่งประชากรผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สวนทางกับ
ประชากรวัย แรงงานที่มีแนวโน้มลดลง จะส่งผลให้ภ าระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของผู้ส ูงอายุเพิ่มสูงขึ้น
เนื่องจากผู้สูงอายุมีโอกาสเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและมีภาวะทุพพลภาพเพิ่ม ขึ้นตามวัย และอัตราส่วนพึ่งพิง
ของผู้สูงอายุต่อวัยแรงงานที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงนำมาซึ่งความต้องการงบประมาณเพื่อเป็นสวัสดิการรองรับ
วัยเกษียณจนกลายเป็นความเสี่ยงทั้งในด้านความมั่นคงด้านรายได้และด้านสุขภาพ โดยเฉพาะเมื่อภาครัฐมี
ความสามารถในการจัดเก็บรายได้อย่ างจำกัด เนื่องจากฐานการจัดเก็บภาษีแคบและสัดส่วนประชากรวัย
แรงงานที่มีแนวโน้มลดลงและส่งกระทบต่อประสิทธิภาพของภาครัฐ ในการจัดความคุ้มครองทางสัง คม
ซึ่งประสบกับความท้าทายหลากหลายประการอยู่แล้วในปัจจุบัน
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6) โอกาสในการลงทุ น ทางสั ง คมแบบมุ ่ ง เป้ า โดยความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)จะส่งผลให้ภาครัฐสามารถจัดเก็บ เชื่อมโยง และ
ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลประชากรที่มีอยู่ อาทิ ฐานข้อมูลของผู้มีรายได้น้อยและผู้ได้รับความช่วยเหลือจาก
ภาครัฐ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลในการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนระบุคนจนที่
ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนได้อย่างแม่นยำนำมาซึ่งโอกาสในการลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าการให้ความ
ช่ว ยเหลือ ตลอดจนการจัดความคุ้มครองทางสังคมที่ตรงกับบริบทความจำเป็นและความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง อีกทั้งจะช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนเรื้อรัง ความเหลื่อมล้ำในมิติต่าง ๆ และ
ความเสี่ยงที่แรงงานนอกระบบจำนวนมากต้องเผชิญได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความเสี่ยงและโอกาสที่สำคัญ 3 ประการ อันเป็นผลเนื่องมาจากแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงที่สำคัญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ ความพยายามระดับโลกในการลดปริมาณการ
ปล่อย GHG การขยายตัวของความเป็นเมือง พลังงาน หมุนเวียนและยานยนต์ไฟฟ้า และความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ดังนี้
6.1) ความเสี่ยงที่ภัยธรรมชาติมีแนวโน้มเพิ่มความถี่และความรุนแรง การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งมีแนวโน้มจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของฝน ความแห้งแล้ง และการ
เพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล อาจส่งผลให้ภัยธรรมชาติที่ประเทศไทยเผชิญอยู่เป็นประจำในปัจจุบันมีแนวโน้มจะ
เกิดขึ้นด้วยความถี่และระดับความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะภัยจากน้ำ ไฟป่า และการกัดเซาะชายฝั่งใน
ขณะเดียวกันเมืองที่ขยายตัวอย่างไร้ระเบียบไม่สอดคล้องกับการพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน และ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการเพื่อรองรับอย่างเหมาะสมและขาดการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้อง
กับเส้นทางน้ำ ทำให้มีสิ่งก่อสร้างที่กีดขวางทางน้ำเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนอาจเป็นปัจจัยที่เร่งให้อัตราการทรุด
ตัวของแผ่นดินใน พื้นที่ที่ดินมีความอ่อนตัวเพิ่มขึ้น ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมมากขึ้นอาจเป็นผลให้
เกิดความเสียหาย หรือความสูญเสียจากภัยธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น การขยายตัวของเมืองที่มีความ
หนาแน่นของประชากรเพิ่มสูงขึ้นยังก่อให้เกิดปริมาณขยะมูลฝอยและน้ำเสียเพิ่มขึ้น รวมถึงปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงเป็นความท้าทายของไทยที่จะต้องมีมาตรการป้องกันหรือปรับตัวที่
เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติดังกล่าว
6.2) ความเสี่ยงที่ปริมาณขยะและน้ำเสียที่ไม่สามารถจัดการได้จะมีปริมาณ
เพิ่มสูงขึ้นการเติบโตของเมืองจะส่งผลให้ปริมาณการเกิดขยะและน้ำเสียในอนาคตเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะนำไปสู่ปริมาณการใช้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นที่มาของการเพิ่ม
ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ ในขณะที่ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีศักยภาพในการจัดการกับขยะ (โดยเฉพาะ
ขยะพลาสติกและอิเล็กทรอนิกส์) และน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น หากประเทศไทยไม่เร่ง
ดำเนินการเพื่อเพิ่มความสามารถของระบบการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย หรือพัฒนาให้เกิดการหมุนเวียน
นำขยะและน้ำเสียไปใช้ประโยชน์ในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นแล้ว ก็จะทำให้ปริมาณขยะและน้ำเสียที่ไม่สามา รถ
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จัดการได้มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะเพิ่มความรุนแรงของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ
ระบบนิเวศในทะเล และสุขอนามัยของประชาชน
6.3) ความเสี่ยงที่ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศจะเสื่อมโทรมมากขึ้นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความถี่และความรุนแรงของภัยธรรมชาติ รวมถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในลักษณะอื่น ๆ อาทิ อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น และระดับความเป็นกรดของน้ำทะเลที่มากขึ้น
จะเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ นอกจากนี้ ปัญหามลพิษ
ทั้งขยะ น้ำเสียและมลพิษอากาศ ซึ่งอาจมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของเมือง จะเป็นปัจจัยที่สำคัญ
อีกประการหนึ่งที่ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศมีสภาพเสื่อมโทรมมากขึ้น
6.4) โอกาสในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษอากาศ
แม้ว่าการเติบโตของเมืองจะเป็นปัจจัยที่อาจผลักดันให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทยเพิ่มสูงขึ้น
และส่งผลให้สถานการณ์มลพิษอากาศเลวร้ายลง แต่แนวโน้มของเทคโนโลยีแบตเตอรี่และเซลล์แสงอาทิตย์ ที่
พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จะเป็นโอกาสสำหรับประเทศไทยที่จะใช้ประโยชน์จากพลังงานหมุนเวียนและยานยนต์
ไฟฟ้าในการลดก๊าซเรือนกระจกและมลพิษอากาศด้วยต้นทุนที่ต่ำลง ในขณะเดียวกัน ด้วยความจำเป็นที่
ประเทศต่าง ๆ จะต้องร่วมมือกันเพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกโดยการลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลงจนเป็นศูนย์อาจทำให้ประเทศไทยต้องเผชิญแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นหากยังคงปล่อยให้ปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นในลักษณะที่เป็นอยู่ นอกจากนี้ ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีชีวภาพจะเอื้อให้เกิดการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า ซึ่งจะเป็นโอกาสให้เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้นจากการขายวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และยังเป็นแนวทางที่จะช่วยลดแรงจูงใจในการเผาเศษ
ซากวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตรภายหลังการเก็บเกี่ยวลงได้ ซึ่งจะนำไปสู่การลดปริมาณการเกิด PM 2.5 และ
ส่งผลดีต่อสถานการณ์คุณภาพอากาศในหลายพื้นที่ 3.1.6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ มีความเสี่ยงและโอกาสที่สำคัญ 4 ประการ อันเป็นผลเนื่องมาจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสำคัญ
ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้างประชากร และการเปลี่ยนแปลงวิถีช ี วิ ต
และวัฒนธรรม อนาคตของงานและการ ขยายตัวของความเป็นเมือง ดังนี้
6.4.1) โอกาสในการนำเทคโนโลยี มาปรั บใช้ในภาครัฐ อย่า งเต็มรู ปแบบโดย
เทคโนโลยีดิจิทัล ที่จะมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะ Big data และ AI จะเป็นประโยชน์ตอ่
การปรับปรุง กระบวนงานของภาครัฐซึ่งปัจจุบันอยู่ในรูปแบบดิจิทัลบ้างแล้วให้มีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัด
กำลังคนและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน การขยายตัวของความเป็นเมือง
ซึ่งจะเร่งให้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของประชาชนแพร่หลายมากขึ้น จะส่งผลให้ประชาชนคาดหวังบริการจาก
ภาครัฐที่สะดวกและรวดเร็วอันจะยิ่งเป็นแรงผลักดันให้ภาครัฐต้องเร่งปรับตัว นอกจากนี้ การใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลที่เปิดเผยต่อสาธารณะยังเป็นโอกาสให้
ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนา
ระบบบริหารงานภาครัฐให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
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6.4.2) ความเสี่ยงที่จะเกิดความไม่ยั่งยืนทางการคลัง โดยการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรซึ่งจะมีผลให้จ ำนวนของประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น จะทำให้ภาครัฐต้องมีค่าใช้จ่าย
เพื่อสวัสดิการและการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ความสามารถในการจัดเก็บภาษีอาจลดลง
จากจำนวนประชากร วัยแรงงานที่น้อยลง เมื่อประกอบกับข้อจำกัดของงบประมาณภาครัฐในปัจจุบันที่มี
ค่าใช้จ่ายประจำเป็นสัดส่วนที่สูงถึงประมาณร้อยละ 75 จึงทำให้ภาครัฐอาจต้องเผชิญความเสี่ยงที่จะเกิด
ความไม่ยั่งยืนทางการคลังหากไม่มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานของภาครัฐเพื่อลดภาระงบประมาณ
ประจำ
6.4.3) ความเสี่ยงที่จะมีความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากกฎระเบียบที่ล้าสมัยเพิ่ม
สูงขึ้น โดยความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของรูปแบบเศรษฐกิจที่พัฒนาขึ้นบนฐานของเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ เศรษฐกิ จ
แพลตฟอร์ม และเศรษฐกิจ แบ่งปัน รวมทั้งการเกิดขึ้นของอาชีพและการทำงานรูปแบบใหม่อาจทำให้
กฎระเบียบภาครัฐ บางส่วนที่ไม่สามารถรองรับลักษณะของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและหาก
กฎระเบียบเหล่านี้ไม่ได้รับการแก้ไข จะกลายเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการเจริญเติบโตและก่อให้เกิดมูลค่าความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ
6.4.4) ความเสี่ยงที่โครงสร้างภาครัฐจะยิ่งขัดขวางการพัฒนาและไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐที่มีรูปแบบการบริ หารที ่ ให้
ความสำคัญกับระเบียบปฎิบัติที่ล้าสมัยและยึดติดกรอบกระบวนการตามระบบราชการมากกว่าการเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุผล ส่งผลให้การบริหารงานภาครัฐไม่ยืดหยุ่น
ขาดความคล่องตัว ไม่ส อดคล้ องกั บ กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสัง คมได้ อย่า งทัน การณ์จ ึง ไม่ส ามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการ ของประชากรยุคใหม่ที่มีแนวโน้มจะมีความตื่นตัวในการใช้สิทธิและมีส่วนร่วม
ทางการเมืองมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากเทคโนโลยีที่ทำให้มีความสะดวกรวดเร็วในการติดตามข้อมูลข่าวสาร
และทัศนคติของประชาชนที่ เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากระดั บการศึกษาของประชากรยุคใหม่ที่เพิ่มสูงขึ้น
นอกจากนี้ ความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยีและการขยายตัวของความเป็นเมืองอาจส่งผลให้ภารกิจบางอย่าง
ของภาครัฐถูกลดทอนความสำคัญลงหรือหมดความจำเป็นลงในบางพื้นที่ หรืออาจส่งผลให้ระบบหรือรูปแบบ
องค์กรในลักษณะดั้งเดิมไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานที่ถูกคาดหวังเพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไป 3.2
แนวคิ ด ของกรอบแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที ่ 13 ภายใต้ ก ระแสแนวโน้ ม การเปลี ่ ย นแปลงที ่ เ กิ ด ขึ ้ น อาทิ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างพลิกผัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงวัยและภาวะโลก
ร้อนจากการเปลี่ย นแปลงสภาพภู มิ อากาศ ร่ว มกับปัจจัยเร่งจากการ แพร่ระบาดของโรคโควิด – 19
ที่ก่อให้เกิดความผันผวนของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมแก่หลายประเทศทั่วโลกรวมถึง
ประเทศไทยนั้น พบว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สามารถนำมาซึ่งโอกาสและความเสี่ยงที่ จะช่วย
ผลักดันให้การพัฒนาประเทศไทยในระยะต่อไปให้เกิดผลสำเร็จ หรือเป็นอุปสรรค หน่วงรั้งการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ขึ้นอยู่กับบริบทหรือศักยภาพและขีดความสามารถ
ของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยโอกาสที่สำคั ญสำหรับประเทศไทยซึ่งมีที่มาจาก
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แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก พบว่ามีที่มาจากความก้าวหน้า และความแพร่หลายของเทคโนโลยีเป็น
หลัก ซึ่งการสรรค์สร้างประโยชน์จากเทคโนโลยีให้เกิดเป็นโอกาส สำหรับประเทศไทยได้นั้น ต้องอาศัยการ
พัฒนาคนและระบบบริหารจัดการด้านดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศให้มีความพร้อมเพื่อรองรับโอกาสที่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงให้กระจายลงสู่ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง เท่าทัน ขณะเดียวกัน ความเสี่ยงที่คาดว่าจะ
ส่งผลกระทบเชิงลบและเป็นความท้าทายที่สำคัญต่อประเทศไทยในการที่ จะต้องเร่งแสวงหาแนวทางในการ
แก้ไขรับมือนั้น พบว่ามาจากแนวโน้มด้านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ประชากร ความเหลื่อมล้ำ ด้านดิจิทัล
รวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ ซึ่งจะบั่นทอนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึง
ยังอาจเป็นเงื่อนไขท้าทายต่อมิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการสร้างความเสมอภาคในสังคม ซึ่งบริบท
สถานการณ์ของประเทศไทยที่ยังมีข้อจำกัดภายในหลาย ประการนั้น หากไม่ได้รับการแก้ไข อย่างเร่งด่วน
แล้ว อาจส่งผลให้ประเทศไทยมีความเปราะบางยิ่งขึ้นเมื่อต้อง เผชิญกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีความผันผวนสูง
ตลอดจนอาจพลาดโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากพลวัตการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในการพัฒนาประเทศไปสู่
เป้าหมายที่ต้องการ และส่งผลให้ระเทศไทยไม่สามารถก้าวตามโลกได้อย่างเท่าทัน นำไปสู่การสูญเสี ย
ความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว และอาจต้องจมกับปัญหาเรื้อรังที่ฉุดรั้งความก้าวหน้าของประเทศใน
ทุกมิติอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทิศทางที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้เงื่อนไขความท้าทายทั้งหลายดังกล่าว จึงจำเป็นที่ประเทศจะต้ อง
เสริมสร้างให้เกิด ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระดับโครงสร้างของประเทศบนพื้นฐานของความเข้มแข็ง สมดุล
และยั่งยืน เพื่อก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคเดิมให้ประเทศไทยมีสมรรถนะเพียงพอต่อการบริหารจัดการความ
เสี่ยง พร้อมทั้งเร่ง เพิ่มศักยภาพในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและ
ทันท่วงที ทั้งนี้ การยกระดับสมรรถนะและศักยภาพของประเทศไทยในระยะเวลาอันใกล้ จะไม่สามารถเกิดขึ้น
ได้อย่างเป็นรูปธรรม หากอาศัยเพียงการมุ่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานใน
รายละเอียดเพียงเล็กน้อย เนื่องจากการปรับตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปจะไม่เท่าทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันในยุคปัจจุบัน อีกทั้งยังไม่เพียงพอสำหรับการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจส่งผล
กระทบที่รุนแรงและแผ่ขยายในวงกว้าง หรือทันต่อการแสวงหาโอกาสที่จะสร้างผลประโยชน์ที่ผลักดันให้
ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติได้ตามกรอบระยะเวลาที่
กำหนด 3.2.1 พลิกโฉมประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน (Transformation to
Hi-Value and Eco Thailand) การวางกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13
มีจุดประสงค์เพื่อพลิกโฉมประเทศไทย หรือ เปลี่ยนแปลงประเทศขนานใหญ่ (Thailand’s Transformation)
ภายใต้แนวคิด “Resilience” ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการลดความเปราะบาง สร้างความพร้ อมในการรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้ในสภาวะวิกฤติ โดยสร้างภูมิคุ้มกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
เพื่อให้ประเทศสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยการพลิกโฉมประเทศไทยครอบคลุมตั้งแต่การเปลี่ยนแปลง
ในระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก ในขณะเดียวกันกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ยังมุ่งกำหนดทิศทาง
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การพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการสร้างความสมดุลในการกระจาย
ผลประโยชน์จากการพัฒนาแก่ทุกภาคส่วนเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการสร้างความสมดุล
ระหว่างความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศกับความสามารถในการพึ่งตนเอง พร้อมทั้งการปรับเปลี่ยน
องคาพยพในมิติต่าง ๆ ให้เท่าทัน และสอดคล้องกับพลวัต และบริบทใหม่ของโลก โดยคำนึงถึงเงื่อนไขของ
สถานการณ์และทรัพยากรของประเทศ นอกจากนี้ กรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ยังให้ความสำคัญกับ
เป้าหมายการพัฒ นาอย่ างยั่ งยืน ในการเสริมสร้ างคุณภาพชีว ิต ที่ด ี ข องประชาชนทุ ก กลุ่ ม และส่ ง ต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีไปยังคนรุ่นต่อไป เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ และสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาประเทศทั้งหมด
ตามที่กล่าวถึงข้างต้น การพลิกโฉมประเทศไทย(Thailand’s Transformation) ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13
จึงมีเป้าหมายหลั กเพื ่ อ พลิ กโฉมประเทศไปสู่ “เศรษฐกิจสร้างคุ ณค่ า สังคมเดินหน้าอย่ างยั ่งยื น ” หรือ
“Hi-Value and Eco Thailand” โดยใช้องค์ ความรู้ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ เทคโนโลยี และนวั ต กรรมเป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนการยกระดับศักยภาพ และพัฒนาประเทศในทุกมิติ เพื่อสนับสนุน เสริมสร้างการ
สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันและเพื่อส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
อย่างทั่วถึง ตลอดจนเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้
เป็นไปในทิศทางที่ประเทศ สามารถปรับตัวและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทัน ตลอดจนสามารถอยู่
รอดและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวไปพร้อมกับการรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 3.2.2 องค์ประกอบหลักของการขับเคลื่อนประเทศสู่“เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่าง
ยั่งยืน” (Hi-Value and Eco Thailand) เนื่องด้วยเป้าประสงค์ที่ต้องการให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ทำหน้าที่ระบุทิศทางการพัฒนาประเทศที่ควรมุ่งเน้นได้อย่างชัดเจน การกำหนดกรอบแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 13 จึงมุ่งเน้น คัดเลือกประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงในการพลิกโฉมประเทศไทยสู่
Hi-Value and Eco Thailand ในองค์ประกอบสำคัญ4 ประการ ได้แก่
1) เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-Added Economy)
2) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society)
3) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (High Sustainability)
4) ปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนา (High-Leverage Enablers) โดยภายใต้องค์ประกอบในแต่
ละด้าน ได้มีการกำหนด “หมุดหมาย” (Milestones) ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ
‘เป็น’ มุ่งหวังจะ ‘มี’ หรือต้องการจะ ‘ขจัด’ ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพื่อสะท้อน
ประเด็นการพัฒนาที่มีความสำคัญต่อการพลิกโฉมประเทศสู่การเป็น Hi-Value and Eco Thailand ภายใน
ปี 2570 โดยรายละเอียดขององค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน และหมุดหมาย มีดังนี้
1) เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-Added Economy) ไทยมี
ความสามารถในการแข่งขันสูง บนพื้นฐานของการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากการพัฒนา ต่อยอดและใช้ประโยชน์
จากองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมกับการลด ผลกระทบเชิงลบต่ อ
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สิ่งแวดล้อมและมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการปรับทิศทาง ของภาคการผลิตเดิมที่
มีความสำคัญ แต่มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในอนาคต และมีความเสี่ยงที่จะสูญเสีย
ส่วนแบ่งทางการตลาดหรือได้รับผลกระทบเชิงลบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกหากไม่มีการปรับตัว
และส่งเสริมภาคการผลิตที่ไทยมีศักยภาพสอดรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยหมุดหมายที่
ประเทศต้องบรรลุให้ได้ภายในระยะ 5 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพื่อให้เป้าหมายของการมี “เศรษฐกิจ
มูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็น
ประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรเป็นแหล่งรายได้และการจ้างงานที่สำคัญ อย่างไรก็ดี ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตรของไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายหลาย ประการที่อาจลดทอนความสามารถในการแข่งขัน อาทิ
การแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงขึ้นในกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มต่ำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยในระดับนานาชาติที่เข้มงวดขึ้น ต้นทุนในการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตรและค่าจ้างแรงงานที่
เพิ่มสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอัตโนมัติและ
เทคโนโลยีดิจิทัล จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรสามารถนำมาใช้
จัดการกับความเสี่ยงและข้อจำกัดข้างต้น และยังเป็นโอกาสในการเพิ่มมูลค่าของผลผลิต ซึ่งจะนำไปสู่การ
ยกระดับรายได้ของเกษตรกรและผู้ประกอบการแปรรูป รวมทั้งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการเกษตรที่มี
ประสิทธิภาพ หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน การท่องเที่ยว
เป็นภาคบริการที่สำคัญของไทยโดยสร้างมูลค่าเพิ่มสูงถึงร้อยละ 18 ของ GDP มีการจ้างงานกว่า 8.3 ล้าน
ตำแหน่งและมีห่วงโซ่อุปทานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงไปยังหลายอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวจึงเป็นหนึ่ง ในกลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยรูปแบบกิจกรรมและการดำเนินธุรกิจการ
ท่องเที่ย วของประเทศไทยที่ผ่านมามักเน้นให้ความสำคัญกับการสร้างรายได้อย่างรวดเร็วจากการดึ งดูด
นักท่องเที่ยวต่างชาติปริมาณมาก ๆ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
รวดเร็ว เมื่อประกอบกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ที่ส่งผลกระทบให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะธุรกิจภาคบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวหยุดชะงักทั่วโลก และอาจทำให้รูปแบบของตลาด
การท่องเที่ย วต้องเปลี่ย นแปลงไปในระยะยาว เมื่อพิจารณาประกอบกับบริบทความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิ จ และสังคมในระดับ โลกที่ส่งผลให้รูปแบบการเดินทางและพฤติกรรมการท่องเที่ยวเปลี่ยนไป
ก่อให้เกิดโอกาสในการใช้จุดเด่นและความสร้างสรรค์เพื่อพลิกฟื้นรูปแบบการท่องเที่ยวไทยสู่ท่องเที่ยวที่มี
มูลค่าสูง มีเอกลักษณ์บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ แหล่งท่องเที่ยวและ
ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูอันเป็นการมุ่งเน้นสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐาน
การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐาน การผลิตยานยนต์สันดาปภายในที่สำคัญแห่งหนึ่ง
ของโลก อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นภาคการผลิตที่จะเผชิญการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่
พลิกผันที่สุด ประกอบกับแนวโน้มความพยายามในการลดก๊าซเรือนกระจกระดับโลก ส่งผลให้หลายประเทศ
มีนโยบายที่จะยกเลิกการใช้ยานยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในอนาคตอันใกล้ ดังนั้น การสนับสนุนให้เกิดการปรับ
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นิเวศของอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า จะเป็นโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันและเพิ่มการจ้างงานในอนาคต นอกจากนี้ การเปลี่ยนผ่านของการใช้รถยนต์ภายในประเทศไปสู่การใช้
ยานยนต์ไฟฟ้า ยังจะช่วยลดปริมาณการปล่อย มลพิษอากาศและก๊าซเรือนกระจกได้อีกด้วย หมุดหมายที่ 4
ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง อุตสาหกรรม และบริการทางการแพทย์และสุขภาพ
ครบวงจรเป็นการต่อยอดจากธุรกิจการรักษาพยาบาลและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ประเทศไทยมีฐานเดิมที่
แข็งแรงและมีห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงต่อเนื่องครอบคลุมหลาย อุตสาหกรรม ซึ่งแม้โลกจะเกิดวิกฤตการณ์แพร่
ระบาดของโรคโควิ ด - 19 ประเทศไทยก็ ย ั ง ได้ ร ั บ การยอมรั บ ใน ระดั บ สากลถึ ง ระบบสาธารณสุ ข ที ่ มี
ประสิทธิภาพและสามารถรับมือกับการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์และ
สุขภาพครบวงจรของไทยจึงมีศักยภาพที่จะเป็นกำลังหลักในการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต โดยสามารถ
ใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มาพร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี กระแสความตระหนักถึงความสำคัญของ
สุขภาวะ รวมถึงการเข้าสู่สังคมสูงวัยทั่วโลกที่ส่งผลให้เกิดความ ต้องการสินค้าและบริการทางการแพทย์และ
การดูแลสุขภาพมีความเฉพาะทางและมีคุณภาพเพิ่มสูงขึ้ น ซึ่งต้องอาศัยการสนับสนุน การลงทุนในงานวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ให้มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานสากล รวมถึงการต่อยอดองค์ความรู้และใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ และการส่งเสริมสุขภาพขั้นสูงอย่างต่อเนื่อง
พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของระบบสาธารณสุขในภาพรวมให้เพียงพอและมีการกระจายตัว
บุคลากรและทรัพยากรด้านสาธารณสุข อย่างเหมาะสม หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและจุด
ยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค ความได้เปรียบด้านภูมิรัฐศาสตร์และศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย และแนวโน้ม การขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนความปกติใหม่ภายใต้แนวคิดภูมิภาคนิคม (Regionalism)
ประกอบกับไทยเป็นประเทศที่มีแนวระเบียงเศรษฐกิจระดับภูมิภาคพาดผ่านมากที่สุด มีเส้นทางคมนาคม
ขนส่งและโลจิสติกส์ที่ครอบคลุม ได้มาตรฐาน และโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลัก
ทั้งในประเทศและแนวชายแดนรอบด้าน มีฐานเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับห่วงโซ่คุณค่าโลก พร้อมทั้งมีความพร้อม
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทยมีโอกาสพัฒนาสู่
การเป็นประตูการค้าการลงทุนที่สำคัญของภูมิภาคหากมีการเพิ่ มประสิทธิภาพการขนส่งและการเชื่อมโยง
โครงข่ายโลจิสติกส์ในอาเซียนอย่างไร้รอยต่อ หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
และบริการดิจิทัลของอาเซียน ประเทศไทยมีฐานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้มแข็ง โดยมีการส่งออก
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์คิดเป็นมูลค่ากว่า ร้อยละ 15.4 ของการส่งออกทั้งหมด มีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่
ครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ของประเทศและมีคุณภาพสูง รวมทั้งมีตลาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และบริการ
ด้านดิจิทัลขนาดใหญ่อันดับต้น ๆ ของอาเซียน อย่างไรก็ตาม ห่วงโซ่มูลค่าในประเทศไทยส่วนใหญ่ เป็น
กิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มต่ำ อาทิ การรับจ้างผลิตและยังขาดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีในเชิง
พาณิชย์เป็นของตัวเอง และโดยที่การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ได้ผลักดันให้ภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ต้องมีการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจและในชีวิตประจำวัน
มากขึ้น ในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงเป็นโอกาสที่สำคัญของประเทศในการปรับ บทบาท
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จากหนึ่งในห่วงโซ่ที่เปราะบางและสร้างมูลค่าได้ต่ำ สู่การเป็นฐานการผลิตสินค้าขั้นสูงและบริการที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับผลิตภาพสร้างมูลค่าเพิ่ม และเกื้อหนุนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในทุกภาค
ส่วน โดยขอบเขตของเป้าหมายการดำเนินงานในแต่ละหมุดหมาย มีสาระสำคัญ ดังนี้
1. ไทยเป็นประเทศชั้นนำ ด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ภาคการเกษตรของ
ไทยได้รับการปรับโครงสร้างให้เป็นภาคการผลิตที่มีผลตอบแทนสูงผ่านการยกระดับผลิตภาพ การพัฒนา
คุณภาพของผลผลิต และการปรับเปลี่ยนประเภทของการผลิตจากการผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มต่ำไปสู่การผลิตที่มี
มูลค่าเพิ่มสูง สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของตลาด โดยส่งเสริมการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและภูมิปัญญาในการผลิตและการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร ด้วยการสนับสนุนข้อมูลและองค์
ความรู้ที่จำเป็น รวมทั้ง การสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันเกษตรกร เกษตรกรสามารถเข้าถึงช่องทาง
การตลาดสินค้าเกษตรที่หลากหลาย อาทิ การขายตรงให้กับผู้ค้าปลีกหรือผู้ส่งออก การขายสินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม และการทำเกษตรพันธสัญญากับผู้แปรรูป โครงสร้างพื้นฐานที่
มีความสำคัญต่อภาคการเกษตรและเกษตรแปรรูปได้รับการ พัฒนาให้เพียงพอต่อความต้องการและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ อาทิ แหล่ ง น้ ำ เพื ่ อ การเกษตร ระบบการตรวจรั บ รองมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารเกษตร
และโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์การเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อแปรรูปและ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตรได้รับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมี
กลไกการถ่ายทอด เทคโนโลยีที่ส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)
2. ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ใน
ฐานะจุ ดหมายปลายทางของการท่ อ งเที ่ ยวที ่ เน้ น คุ ณค่ าและใส่ ใจในความยั ่ งยื น การท่ องเที ่ ยวไทย
มีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวรูปแบบเฉพาะ เช่น การท่องเที่ยวเชิง นิเวศน์ เชิงเกษตร เชิงการแพทย์และการ
ส่งเสริมสุขภาพ เชิงอาหารและ วัฒนธรรม เชิงธุรกิจ และเชิงกีฬา การท่องเที่ยวไทยมีกิจกรรมที่หลากหลาย
พร้อมทั้งมีบริการที่ได้มาตรฐานสากล สามารถเพิ่มมูลค่าและดึงดูดนักท่องเที่ยวเป้าหมายทั้งไทยและต่างชาติที่มี
คุณภาพและมีความเต็มใจจ่ายสู ง แหล่งท่องเที่ยวได้รับการดูแลรักษาให้มีความยั่งยืนและเน้นคุณค่าอย่าง
เหมาะสมกับพื้นที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวมีสัดส่วนการกระจาย
ตัวสู่เมืองรองในทุกภูมิภาค และกระจายตัวสู่ชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่มากขึ้นผ่านการเพิ่ มมูลค่า
ด้วยการสร้างอัตลักษณ์ของพื้นที่อย่างเต็มศักยภาพ
3. ไทยเป็นฐานการผลิต ยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยปรับตัวสู่
การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ยานยนต์สูงมีการ สนับสนุนการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการ
พัฒนาทักษะแรงงานอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการลดผลกระทบที่จะมีต่อผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ดั้งเดิมและภาคการผลิตอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ เกษตรกรผู้ผลิตพืชพลังงาน ปริมาณการใช้
ยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศไทยเพิ่มขึ้นในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปรถ
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โดยสารสาธารณะในเมืองหลักปรับสู่ระบบ การขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด ประเทศไทยมีสถานีอัด
ประจุไฟฟ้าอย่างเพียงพอครอบคลุมเส้นทางคมนาคมสำคัญทั่วประเทศ
4. ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพ มูลค่าสูง อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และ
บริการทางการแพทย์และสุขภาพ ที่มีพื้นฐานอยู่ บนศักยภาพและความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศเป็น
เครื่องยนต์สำคัญที่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมีการลงทุนในงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดองค์
ความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยมีชื่อเสียงด้านการรักษาโรคเฉพาะทางและบริการทาง
การแพทย์ขั้นสูง เช่น การผ่าตัดสมอง การผ่าตัดหัวใจ และการรักษาโรคมะเร็ง เป็นต้น รวมถึงเป็นจุดหมาย
ปลายทางของบริการทางการแพทย์ บริการด้านความสวยความงาม และบริการส่งเสริมสุขภาวะระบบ
สาธารณสุขได้รับการพัฒนาคุณภาพและขยายศักยภาพ มีการปรับสู่ Smart Medical/Smart Healthcare โดย
การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อรองรับกับการดำรงชีวิตสมัยใหม่ และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนความต้องการใช้
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ บุคลากรและทรัพยากรด้านสาธารณสุขมีการกระจายตัวอย่างเพียงพอและ
เหมาะสมกับผู้รับบริการจากทั้งในและต่างประเทศ
5. ไทยเป็นประตูการค้า การลงทุนและจุด ยุทธศาสตร์ทาง โลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
ประเทศไทยเป็นประตูการค้า บริการ และการลงทุนที่สำคั ญของอาเซียน โดยมีกฎระเบียบและกระบวนการ
นำเข้าส่งออกที่มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ และเพื่อเพิ่มความได้เปรียบใน
การแข่งขัน ประเทศไทยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง สินค้าและ
การค้าผ่านโดยกระดับระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และการเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่งใน
อาเซียนอย่างไร้รอยต่อ
ประเทศไทยมีนโยบายและมาตรการจูงใจสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวด้านการค้า และการ
ลงทุน การจัดทำข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างหมุดหมาย ขอบเขต ศักยภาพและเชื่อมโยง
ผู ้ ป ระกอบการในประเทศให้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ ่ ง ของห่ ว งโซ่ ก ารค้ า การลงทุ น โลก (Global Value Chains)
ผู้ประกอบการและแรงงานด้านโลจิสติกส์ของไทยมีองค์ความรู้และทักษะที่เหมาะสมสำหรับการให้บริการที่
ทันสมัยมีประสิทธิภาพ และคุณภาพสูง มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปรับรูปแบบธุรกิจที่
สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง และมีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
6. ไทยเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และบริการดิจิทัลของอาเซียน ประเทศไทยเป็น
ฐานการผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดิจิทัลคอนเทนต์และเป็นผู้
ให้บริการด้านดิจิทัลที่สำคัญของอาเซียน เทคโนโลยี องค์ความรู้ และนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะและบริการด้านดิจิทัล ทั้งด้านซอฟแวร์และการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์ ได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความร่วมมือของภาครัฐ สถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการ พร้อมทั้งมีกลไก
สนับสนุนให้เกิดการนำเทคโนโลยี องค์ความรู้ และนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิช ย์
ประเทศไทยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้านดิจิทัล อาทิ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง แรงงานที่มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการ และกฎระเบียบที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
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และมีประสิทธิภาพสูง ภาครัฐมีระบบเฝ้าระวังและป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์โดยทุกภาคส่วนมีความตระหนัก
ถึงความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ประชาชนและผู้ประกอบการมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิด
ประโยชน์และปลอดภัย
2) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society)ทุกกลุ่มคนในประเทศมี
โอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเต็มศัก ยภาพ ประชาชนได้รับความคุ้มครองทางสังคม
ที่เพียงพอ เหมาะสม ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
เสมอภาค และประเทศมีความเหลื่อมล้ำลดลงในทุกมิติ โดยการใช้เทคโนโลยี ฐานข้อมูลสารสนเทศ และดิจิทัล
แพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการแข่งขัน ที่เปิดกว้างและเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ในเชิง
ธุรกิจ และผลักดันให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องการส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และยกระดับคุณภาพบริการสาธารณะในเมืองหลัก และท้องถิ่นต่างจังหวัด เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในเชิงพื้นที่
ตลอดจนการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยด้อยโอกาส อย่างตรงกับปัญหาความต้องการ การใช้นโยบายการเงิน
การคลังเพื่อสนับสนุนการกระจายรายได้ และการจัดความคุ้มครองทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่ม
พลวัตการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม (socioeconomic mobility) ทั้งนี้ การมุ่งลดความเหลื่อมล้ำ
ในเชิงธุรกิจเชิงพื้นที่ และเพิ่มพลวัตการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าว จะนำไปสู่การลดความ
เหลื่อมล้ำทางรายได้ ความมั่งคั่ง และการเข้าถึงการศึกษา สาธารณสุข และบริการสาธารณะอื่น ๆ ที่มีคุณภาพ
โดยหมุดหมายที่ต้องบรรลุในห้วงระยะเวลา ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพื่อผลักดันการสร้าง “สังคมแห่งโอกาส
และความเสมอภาค” อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย หมุดหมายที่ 7 ไทยมี SMEs ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง
และสามารถแข่งขันได้"เศรษฐกิจไทยขับเคลื่อนโดย SMEs ถึงร้อยละ 43.2 และมีการจ้างงานกว่า 11 ล้านคน
แต่ SMEs ส่วนใหญ่มีข้อจำกัดทั้ง ในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการจัดหาแรงงาน และการแข่งขันกับธุรกิจ
ขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่ จะต้องเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคได้อย่าง
รวดเร็ว และยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถเข้ามาแข่งขันในตลาดได้ง่ายขึ้น
นอกจากนี้ สภาพเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวยัง เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลให้ SMEs จำนวน
มาก ได้รับผลกระทบและมีแนวโน้มต้องปิดกิจการ ส่งผลต่อการจ้างงานและคุณภาพชีวิตของประชาชนในที่สุด
การเพิ่มโอกาสและเร่งพัฒนาศักยภาพของ SMEs ให้สามารถ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจ
ตลอดกระบวนการ และสามารถปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้ม ความต้องการมากขึ้นและสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ อาทิ สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะช่วยลดทอนความเสี่ยงดังกล่าว พร้อมทั้งลด
ความเหลื่อมล้ำในด้านรายได้ ความมั่งคั่ง เพิ่มการแข่งขันในตลาดซึ่ง เป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การ
ยกระดับผลิตภาพ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อ เนื่อง และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศในระยะยาว หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองหลักของภูมิภาคที่มีความเจริญ ทางเศรษฐกิจ
ทันสมัย และน่าอยู่ ฐานเศรษฐกิจหลักโดยมีกรุงเทพมหานครเป็นเมืองโตเดี่ยว ซึ่งมีระดับการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานที่สูงกว่าเมืองหลักอื่น ๆ ของประเทศอย่างมาก ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำเชิง
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พื้นที่ ซึ่งนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำในมิติด้านโอกาสอื่น ๆ ทั้งด้านการทำงาน รายได้ และการเข้าถึงการศึกษา
และบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่จึงเป็นข้อจำกัดในการพัฒนาประเทศของไทยมา
โดยตลอด อย่างไรก็ดี พื้นที่ในภาคต่าง ๆ ของประเทศมีศักยภาพและโอกาสที่สามารถนำมาสร้างมูลค่าเพิ่ม
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคและประเทศโดยรวม ในขณะเดียวกัน ความก้าวหน้าเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่สามารถช่วยให้การกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นไปได้ง่ายขึ้น การย้ายถิ่นฐานของแรงงานกลับสู่
ท้ อ งถิ ่ น ต่ า งจั ง หวั ด จากวิ ก ฤตโควิ ด - 19 และกระแสการให้ ค วามสำคั ญ กั บ เศรษฐกิ จ ระดั บ ภู ม ิ ภ าค
(Regionalization) จะเป็นทั้งโอกาสและแรงผลักดันในการพัฒนาพื้นที่ทั้งในแง่ของการส่งเสริมการค้าการลงทุน
การเสริมสร้างศักยภาพของท้องถิ่น และชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การยกระดับคุณภาพของ
บริการสาธารณะในพื้นที่และการพัฒนาพื้นที่ให้น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหมุดหมายที่
9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม แม้ว่า
สัดส่วนคนจนโดยรวมจะลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ประเทศไทยยังคงมีคนจน จำนวนหนึ่งที่ติดอยู่ในกับดักความ
ยากจนเรื้อรังและ/หรือข้ามรุ่น โดยที่ผลประโยชน์จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกระจายไปไม่ถึง และยัง
ถูกซ้ำเติมด้วยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อาทิ วิกฤตเศรษฐกิจ อัตราการพึ่งพิงในครัวเรือนที่สูงขึ้นและการเข้าไม่
ถึงเทคโนโลยีที่อาจลดทอนโอกาสในการขยับสถานะ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความเหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะเมื่อ
ความยากจนและขั ดสนถู กส่ง ผ่ านไปยั งรุ่ นลู กหลาน ในขณะเดียวกัน คนใกล้จน และกลุ่มเปราะบาง
โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั้งแบบดั้งเดิมและแบบใหม่ (gig workers) จำเป็นต้อง
ได้รับความคุ้มครองที่เพียงพอเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงทางรายได้ ทั้งนี้ ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบข้อมูลสารสนเทศ ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยระบุ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา
และความจำเป็น นำไปสู่การออกแบบนโยบายช่วยเหลือครอบครัวยากจนข้ามรุ่นได้ อย่างเฉพาะเจาะจง แก้ไข
ปัญหาได้อย่างตรงจุดและสามารถสร้างแต้มต่อได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถออกแบบระบบประกันสังคมให้
สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการและรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไป
7. ไทยมี SMEs ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้ ประเทศไทยมีระบบนิเวศ
(Ecosystem) ที ่ เหมาะสมต่ อการเติ บโตของ SMEs โดยมี การแข่ งขั นทางการค้ าที ่ เปิ ดกว้ างและเป็ นธรรม
ความเหลื่อมล้ำระหว่าง SMEs และธุรกิจขนาดใหญ่ ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและนวัตกรรมการเงินทางเลือก
ที่เหมาะสม องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่จำเป็น รวมถึงตลาดภาครัฐและช่องทางตลาดใหม่ ๆ ลดลงโดยมีการสนับสนุน
จากภาครัฐ ที่ตรงกับ ความต้ องการเฉพาะของผู้ประกอบการ SMEs ไทยมีศักยภาพสูง ขับเคลื่อนด้ ว ย
เทคโนโลยีองค์ความรู้และนวัตกรรม โดยเฉพาะในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนารูปแบบธุรกิจ
และการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ ตลอดจนสามารถปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความต้องการมาก
ขึ้นในอนาคต อาทิ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือสินค้าและบริการทางสุขภาพ SMEs ไทยมีบทบาทใน
ภาคการส่งออกมากขึ้น สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลกได้ โดยเฉพาะในภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย
วิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพ ผลิตได้และขายเป็น สามารถนำอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของชุมชนมา
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้ าและบริการ และสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนวิสาหกิจเพื่อสังคม
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ขยายตัวและเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีบทบาทมากขึ้นในการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อาทิ
การสร้างการมีส่ว นร่ว มและกระจายผลประโยชน์จากการดำเนินธุรกิจไปสู่ชุมชน การสร้างงานในกลุ่ ม
ผู้ด้อยโอกาส และการพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
8. ไทยมีพื้นที่และเมืองหลักของภูมิภาคที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ ทันสมัย และน่าอยู่
พื้นที่และเมืองหลักของภูมิภาคได้รับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเต็มศักยภาพ มีการพัฒนาเมืองหลักและการ
เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจทั้งในระดับภายในประเทศ
และระดับภูมิภาค รวมถึง การเชื่อมโยงระหว่างเมืองและชนบทโดยรอบ บริการสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
การศึกษา และบริการสาธารณสุข มีคุณภาพมาตรฐานใกล้เคียงกันระหว่างพื้นที่ รวมถึงมีการจัดสรร
งบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรที่สำคัญอื่น ๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม พื้นที่เศรษฐกิจและเมืองหลัก
ทั่วประเทศมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และดำเนินงานได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านการคมนาคม ขนส่งในเมือง และระบบสารสนเทศดิจิทัลที่มีความครอบคลุม สามารถเข้าถึงได้
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาค และพัฒนาปัจจัยดึงดูดการพัฒนาสู่ภูมิภาค (Pull Factors)อย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนให้
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน (Eco - living) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการกำกับดูแล
และกำหนดมาตรฐานการให้บริการสาธารณะ ขณะที่ชุมชน สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนในพื้นที่มีส่วนร่วม
ในการออกแบบและขับเคลื่อนการพัฒนาที่เหมาะสมและตอบโจทย์ความต้องการของคนในท้องที่ได้อย่างจริง
9. ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ
เหมาะสม คนยากจนข้ามรุ่นลดลง จากมาตรการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาแบบมุ่งเป้าและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สามารถระบุตัวบุคคล ปัญหา และความต้องการ ได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ นโยบาย
การเงินการคลัง และกฎหมายสามารถสนับสนุนการกระจายรายได้และสร้างความเป็นธรรมในสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทุกกลุ่มคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยเฉพาะใน
ชนบทและพื้ นที่ห ่ างไกล เพื่อลดความเหลื่ อมล้ ำของโอกาส ทางเศรษฐกิ จและสังคม และระหว่างพื ้ น ที่
(digital divide) เด็กจากครอบครัว ยากจนได้รับ การช่ว ยเหลื อให้ส ามารถเข้า ถึงการศึ กษาที่ม ีคุ ณ ภาพ
โดยเฉพาะการศึกษาในระดับที่สูงกว่าการศึกษาภาคบังคับได้อย่างเสมอภาค เพื่อเพิ่มโอกาสการเลื่อนชั้นทาง
เศรษฐกิจและสังคมอันจะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำในประชากรรุ่นถัดไป คนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทาง
สังคมที่เพียงพอ เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทความจำเป็นบนฐานของความยั่งยืนทางการคลัง ระบบประกันสังคม
ได้รับการพัฒนาทั้งในด้านรูปแบบ เงินสมทบ และสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการและลักษณะการ
ทำงานที่ห ลากหลาย สามารถจูงใจให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบ และสร้างหลักประกันให้แก่แรงงาน
ในภาวะวิกฤตได้ระบบความคุ้มครองทางสังคมของไทยมีความบูรณาการ เชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับ นโยบาย
ฐานข้อมูล ระดับปฏิบัติ จนถึงการติดตามประมวลผล โดยมีระบบที่สามารถระบุชุดสิทธิของความคุ้มครองทาง
สังคมที่แต่ละบุคคล/ครัวเรือนพึงได้รับ
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3) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (High Sustainability) ทุกภาคส่วนในสังคมมีรูปแบบการดำเนินชีวิตและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เอื้อให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศและสภาพภูมิอากาศ
พร้อมทั้งสามารถรับมือและมีภูมิคุ้มกันจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้ ความสำคัญกับการพัฒนา
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ ทั้งการจัดการของภาครัฐและบทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึง
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อมุ่งจัดการกับปัญหาที่เป็นภัยคุกคามสำคัญทั้งในประเทศไทยและในระดับโลก
ซึ ่ งได้ แก่ ปั ญหาขยะ มลพิ ษทาง น้ ำ มลพิ ษอากาศ ก๊ าซเรื อนกระจกและความเสี ่ ยงของภั ยธรรมชาติ อั น
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ด้วยการยกระดับระบบการจัดการและโครงสร้างพื้นฐานที่
เกี่ย วข้องพร้อมทั้งพัฒนากลไกที่ จูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและบริโภคให้มีความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยหมุดหมายที่ ต้องบรรลุในห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับ ที่ 13 เพื่อ
ผลักดันการสร้าง “วิถีชีวิตที่ยั่งยืน” อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียน
และสังคมคาร์บอนต่ำ ขยะ น้ำเสีย มลพิษ อากาศ และก๊าซเรือนกระจก ถือเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการ
ผลิตและบริโภค ซึ่งในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อมในระดับที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย
และทำลายความยั ่ ง ยื น ของทรั พ ยากรธรรมชาติ โดยปริ ม าณขยะและน้ ำ เสี ย ที ่ ม ี ป ริ ม าณสู ง เกิ น กว่ า
ความสามารถในการกำจัด ได้เล็ดลอดออกสู่สิ่งแวดล้อมจนเป็นผลเสียต่อคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำและสิ่งมีชีวิต
ในทะเล ในขณะเดียวกัน มลพิษอากาศ PM2.5 ซึ่งมีแหล่งที่มาสำคัญจากการจราจรและเผาพื้นที่เกษตร
ส่งผลให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาคุณภาพอากาศที่เป็นอันต่อสุขภาพเป็นประจำทุกปี
นอกจากนี้ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของทั้งโลกที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จะทำให้การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ดี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหลายประการได้ส่งผลให้
การจัดการปัญหาทางสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 ประการอย่างยั่งยืนสามารถ ทำได้ด้วยต้นทุนที่ลดต่ำลงเรื่อย ๆ และยัง
เป็นโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ในอีกทางหนึ่งด้วย โดยเทคโนโลยีการรีไซเคิลและการบำบัด
น้ำเสียทำให้สามารถนำวัสดุหลายประเภทและน้ำที่ใช้ แล้วมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ได้ใหม่เทคโนโลยีชีวภาพ
สามารถนำมาใช้เพิ่มมูล ค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดความจำเป็น ในการเผาพื้นที่ของเกษตรกร
นอกจากนี้ พลังงานหมุนเวียนและยานยนต์ไฟฟ้าจะเป็นโอกาสในการลดก๊าซเรือนกระจกและมลพิษอากาศได้
อย่ า งมหาศาล หมุ ด หมายที ่ 11 ไทยสามารถลดความเสี ่ ย งและผลกระทบจากภั ย ธรรมชาติ แ ละการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ผ่านมา ภัยธรรมชาติหลายประเภท โดยเฉพาะ อุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย
ไฟป่า และการกัดเซาะชายฝั่ง เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความสูญเสีย เป็นประจำทุกปีทั้งต่อชีวิต ทรัพย์สิน
ทรัพยากรธรรมชาติ และมูลค่าทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มที่จะส่งผล
ให้ภัยธรรมชาติข้างต้นทวีความถี่และระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้น พร้อมกันนั้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ยังอาจทำให้ภ ัย ธรรมชาติป ระเภทอื่น ๆ ที่ไม่ได้ส ่งผลกระทบต่อประเทศไทยมากเท่าใดนักในปัจจุบัน
กลายเป็นภัยคุกคามที่สำคัญในอนาคต อาทิ การเกิดน้ำท่วมพื้นที่ชายฝั่งอันเนื่องมาจากระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น
และสภาพอากาศร้อนจัด นอกจากนี้ แนวโน้มการขยายตัวของเมืองที่เพิ่มขึ้นอาจยิ่งซ้ำเติมให้ความเสี่ยงของภัย
ธรรมชาติเพิ่มขึ้นได้ หากขาดการควบคุมด้านการด้านใช้ประโยชน์ที่ดินและพัฒนาสิ่งก่อสร้างอย่างเหมาะสม
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ดังนั้น การลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งในมิติของ
การป้องกันและบรรเทาภัย รวมทั้งการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบ จึงเป็นความท้าทายที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนา
ความยั่งยืนของประเทศในระยะต่อไป
10.ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์ บอนต่ำ ขยะได้รับหรือกำหนดกฎระเบียบที่
จำเป็นเพิ่มเติม อาทิ การกำหนดมาตรการเชิงบังคับสำหรับการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง การมีข้อกำหนดด้านการ
ออกแบบบรรจุ ภ ั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก ให้ เ อื ้ อ ต่ อ การรี ไ ซเคิ ล การพั ฒ นากลไกในการจั ด การซากผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบ รวมทั้งการแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ผลิตสินค้าจากวัสดุเหลือใช้ ประเทศไทยมีศักยภาพในการรีไซเคิลน้ำทิ้ง โดยเริ่มจัดทำระบบในพื้นที่ที่มีความ
พร้อม อาทิ นิคมอุตสาหกรรม และชุมชนขนาดใหญ่ พลังงานหมุนเวียนเป็นแหล่งพลังงานหลักสำหรับการ
พัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า ใหม่ของประเทศ โดยการปรับเปลี่ยนตลาดการซื้อขายไฟฟ้าไปสู่รูปแบบตลาดเสรี
เพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของผู้ผลิตรายย่อยและภาคหมุดหมาย ขอบเขต ประชาชน
และการปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าและการจัดการให้สามารถรองรับ ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานทดแทน
สัดส่วนที่สูงขึ้น การใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า มีสัดส่วนที่สูงขึ้นทั้งในระบบขนส่งมวลชนและยานพาหนะส่วนบุคคล
ผลิตภัณฑ์ที่มาจากวัสดุเหลือใช้และมีการปล่อยคาร์บอนในปริมาณต่ำตลอดวงจรชีวิตได้รับการสนับสนุนทั้งใน
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการผลิต และมาตรการทางการเงินการคลังเพื่อจูงใจผู้บริโภค
11. ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พื้นที่ที่ประสบภัยธรรมชาติซ้ำซาก และพื้นที่ที่มีแนวโน้มจะเผชิญกับผลกระทบที่รุนแรงจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้รับการจัดการให้มีความเสี่ยงที่ลดลง ผ่านการใช้มาตรการป้องกันภัยที่ยั่งยืน
และมาตรการการปรับตัวที่ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการดำเนินชีวิตของประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติที่
มีความสำคัญต่อการป้องกันความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อาทิ ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และพื้นที่ชุ่มน้ำ ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้อยู่ในสภาพดี เป้าหมายด้านการลดความ
เสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้รับการบูรณาการเข้ากับการ
วางแผนการพัฒนาพื้นที่ทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งก่อสร้ าง ระบบการ
จัดการภัย ทั้งการคาดการณ์ การเตือนภัย การเผชิญเหตุและการฟื้นฟูหลังเกิดภัยในทุกระดับได้รับการปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพที่สูงขึ้น ทุกภาคส่วนได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการเตรียมพร้อม
รับมือกับภัยธรรมชาติและการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะการ
มีมาตรการช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบาง อาทิ คนยากจน และเกษตรกรที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบมากกว่า
ประชากรกลุ่มอื่น
4) ปัจจัยขับเคลื่อการพัฒนา (High-Leverage Enablers) ปัจจัยขับเคลื่อนที่เอื้อต่อการเปลี่ยน
ผ่านประเทศไปสู่การเป็น Hi-Value and Eco Thailand โดยเฉพาะกลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งระบบ
การศึกษา และการยกระดับและปรับทักษะแรงงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและโลกยุคใหม่ และส่งเสริม การเคลื่อนย้ายแรงงานไปสู่ภาคการผลิตและบริการที่มีผลิตภาพ
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และมูลค่าสูงและกลไกการบริหารจัดการ ภาครัฐ ทั้งระเบียบกฎหมายระบบงบประมาณ โครงสร้างพื้นฐาน
การให้บริการสาธารณะ ตลอดจนการติดตามประเมินผลที่ทันสมัย เท่าทันต่อการเปลี่ ยนแปลง ตอบสนองความ
ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยหมุดหมายที่ต้องบรรลุใน
ระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพื่อสร้าง “ปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนา” ประกอบด้วย หมุดหมายที่
12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต คนเป็นรากฐานสำคัญใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตาม คุณภาพการศึกษาและระบบการพัฒนาทักษะแรงงานของ
ไทยยังอยู่ในระดับต่ำ อีกทั้งยังประสบกับความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึง ส่งผลให้ขาดแคลนกำลังแรงงานที่
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะต่ อไป ปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น
จากอนาคตของงานและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของทาง เทคโนโลยี วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่มาพร้อม
กับความต้องการงานและทักษะประเภทใหม่ ๆ รวมถึงทักษะทางพฤติกรรม (Soft Skills) ภายใต้บริบทการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรซึ่งส่งผลให้กำลังแรงงานลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การขาดความพร้อม
ทางเทคโนโลยีและความแตกต่างระหว่างพื้นที่ยังอาจทำให้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและทักษะเพิ่ม
สูงมากขึ้น อย่างไรก็ดีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การลดลงของประชากรและการขยายตัวของความเป็น
เมืองจะนำมาซึ่งโอกาสในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและฝึกอบรม ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อให้สามารถผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะสูง เป็น ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการเปลี่ยนผ่านประเทศ
ไปสู่การเป็น Hi-Value and Eco Thailand ต่อไป หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐขนาดเล็ก ยืดหยุ่น คล่องตัว
และมีสมรรถนะสูง ภาครัฐมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในทุกมิติ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน
ภาครัฐของไทยมีขนาดใหญ่ ขาดความคล่องตัว และมีรายจ่ายประจำมาก อีกทั้งยังมีโครงสร้างการบริหารงาน
แบบรวมศูนย์แต่ขาดการ บูรณาการระหว่างหน่ว ยงาน ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและมีกฎหมาย
จำนวนมากที่ยังล้าสมัยและขาดการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพในระยะต่อไป ปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะ
ขยายตัวไปสู่ปัญหาภาระทางการคลังที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่สังคมสูงวัย ความเสียหายทางเศรษฐกิจจากความ
ล่าช้าในการปรับตัวให้เท่าทันกับ เศรษฐกิจฐานเทคโนโลยีและการทำงานรูปแบบใหม่ รวมไปถึงความสามารถ
ในการตอบสนองต่อความต้องการ ของประชาชนที่มีอย่างจำกัด ท่ามกลางกระแสการตระหนักรู้ ข อง
สาธารณชน (Public Awareness) และการขยายตัวของความเป็นเมือง ดังนั้น ภาครัฐจึงจำเป็นต้องปรับโครงสร้าง
และการบริหารงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัวและมีสมรรถนะสูง โดยอาศัยโอกาสจากความก้าวหน้ าทาง
เทคโนโลยีในการปรับปรุงกระบวนงาน พัฒนาระบบข้อมูล และอำนวยความสะดวกในการให้บริการสาธารณะ
ตลอดจนมุ่งปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการปรับโครงสร้างและพลิกโฉมประเทศในมิติต่าง ๆ และ
ส่งเสริมศักยภาพของทุกภาคส่วนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
12. ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
ระบบการศึกษาไทยตั้งแต่ระดับปฐมวัยมีคุณภาพมาตรฐานใกล้เคียงกัน ภายในประเทศและเทียบเท่าระดับ
สากล โดยมุ่งพัฒนาคนให้มีทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่อย่างรอบด้าน อาทิ ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
ทักษะด้านดิจิทัล และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงทักษะทางสังคม/พฤติกรรม (Soft Skills) อาทิ
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ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการปรับตัว การยอมรับความแตกต่าง และการ
สื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่น พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระบบการศึกษา
และกลไกที ่ เ กี ่ ย วเนื ่ อ งมี ค วามเหมาะสมและสอดรั บ กั บ ศั ก ยภาพ ของเด็ ก แต่ ล ะกลุ ่ ม ตั ้ ง แต่ ก ลุ ่ ม ผู ้ มี
ความสามารถพิเศษ จนถึงกลุ่ม NEETs (กลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 15 - 24 ปีที่ไม่ได้เรียน ไม่ได้
ทำงาน หรือไม่ได้อยู่ในระบบฝึกอบรมใด ๆสถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับบทบาทในการผลิตและพัฒนา
กำลังคนให้มีปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสนับสนุนการมุ่งสู่การ
เป็น Hi-Value and Eco Thailand รวมถึงมีบทบาทในการพัฒนา ทุนมนุษย์ในทุกช่วงวัย (นอกเหนือจากวัย
เรียน) ระบบการฝึกอบรมเพื่อปรับและยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน (Reskill/Upskill/New skill) มีคุณภาพ
ทันสมัย ได้มาตรฐาน ตอบโจทย์ความต้องการอย่างตรงจุด ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยเฉพาะการฝึกอบรม
เพื่อโยกย้ายแรงงานไปสู่ภาคการ ผลิตและบริการเป้าหมายภายใต้การสร้างเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และสำหรับผู้มีความเสี่ยงจากการถูกทดแทนจากระบบอัตโนมัติ กลุ่มวัยแรงงานตอนปลาย และ
ผู้สูงอายุ นโยบายการบริหารจัดการกำลังคนภายใต้บริบทสังคมสูงวัยมีความชัดเจนและสามารถลดทอนความ
เสี่ยงในการขาดแคลนกำลังแรงงาน อาทิ การขยายอายุเกษียณการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทย และการ
ดึงดูดแรงงานทักษะสูงจากต่างประเทศ ระบบการบริหารจัดการกำลังคนและฐานข้อมูลสารสนเทศด้าน
กำลังคนของประเทศมีความบูรณาการ นำไปสู่การออกแบบนโยบายที่เฉพาะเจาะจง และมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น สถาบันทางสังคมเอื้อต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตร การปฏิรูปสื่อ
และอุตสาหกรรมบันเทิง จนถึงมาตรการที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีมีความตระหนักด้านสิ่งแวดล้ อม และมี
จิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม
13. ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง การทำงานของภาครัฐมีความบูรณาการและเป็นเอกภาพ
ตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ จนถึงการติดตามประเมินผล ทั้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐและ
เอกชน รวมถึงการดำเนินงานร่วมกับภาคีการพัฒนาอื่น ๆ โครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ มีความยืดหยุ่น
สามารถปรับเปลี่ยน ควบรวม หรือยกเลิกภารกิจให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ภาครัฐมีความยั่งยืนทางการคลัง มีความสามารถในการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น
และมีการบริหารจัดการรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการปรับบทบาทและลดภารกิจเหลือเพียงเท่าที่
จำเป็น การบริหารงานภาครัฐและการให้บริการสาธารณะปรับเปลี่ยนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ
กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการภาครัฐมีความทันสมัย ไม่ซ้ำซ้อน มีการบังคับใช้ที่มี ประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่ม
ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น และสนั บ สนุ น การพลิ ก โฉมประเทศไปสู ่ ก ารเป็ น Hi-Value and Eco
Thailand ทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน มีบทบาทในการออกแบบ จัดทำ
และขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่การเป็น Hi-Value and Eco Thailand รวมถึงมีบทบาทในการติดตาม
ตรวจสอบการทำงานของภาครัฐในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ การกำหนด“หมุดหมาย” (Milestones)
ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพื่อนำไปสู่การพลิกโฉมประเทศสู่การเป็น Hi-Value and
Eco Thailand ภายในปี 2570 ได้ พัฒนาขึ้นจากการนำโอกาสและความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ผลกระทบ
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ของแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับ โลก (Megatrends) ต่อสถานะของการพัฒนาประเทศ มาใช้เป็นกรอบใน
การจัดทำรายละเอียดและสาระสำคัญของหมุดหมายทั้ง 13 ประการ
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(1.3.) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. กรอบทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.1 บทบาทของภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นฐานการผลิตการเกษตรทั้งข้าว อ้อย
โรงงาน มันสำปะหลัง และเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดของประเทศ รวมทั้งมีทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพ
เหมาะสม กับการเชื่อมโยงทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน มีทรัพยากรท่องเที่ยวที่หลากหลายและมี
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยที่มีความสามารถเฉพาะทางที่โดดเด่น แต่มีปัญหาพื้นฐานด้านการขาดแคลน
น้ำ ดินคุณภาพต่ำ ประสบอุทกภัยและภัยแล้งซ้ำซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจนและคุณภาพชีวิต
ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานโดยใช้
ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อน
บ้านในการเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ
1.2 ทิศทางการพัฒนาภาค ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็น “ศูนย์กลาง
เศรษฐกิจ ของอนุภ ูมิภ าคลุ่มแม่น ้ำ โขง” โดยพัฒ นาภาคเกษตรไปสู่เกษตรสมัยใหม่ เพื่อต่อยอดไปสู่
เศรษฐกิจ ชีวภาพ เชื่อมโยงการค้า การลงทุนในภูมิภาค ตามแนวคิดการเป็นฐานการผลิตของประเทศที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นประตูเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(NE Direction) ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนา 3G ได้แก่ Green พัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์
พัฒนาโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ เศรษฐกิจสีเขียว หรือ
Bio CircularGreen Economy) และการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน Growth โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สนับสนุนการพัฒนาศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ พัฒนาเศรษฐกิจ ฐานราก ท่องเที่ยวชุมชน และยกระดับ
คุณภาพชีวิต และ Gate ใช้โอกาสจากการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ ชายแดน ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ พัฒนาการค้า
การลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์
1.3 เป้าหมายรวม
1.3.1 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัว
เพิ่มขึ้น
1.3.2 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลง
1.4 แนวทางการพัฒนา
การกำหนดแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้พิจารณาถึงความเชื่อมโยงกับหมุด
หมาย การพัฒนาประเทศตามกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 พร้อมทั้งพิจารณา โอกาส ศักยภาพ ปัญหา และข้อจำกัด
ของภาค เพื ่ อ กำหนดกรอบแนวทางการพั ฒ นาไปสู ่ “ศู น ย์ ก ลางเศรษฐกิ จ ของอนุ ภ ู ม ิ ภ าคลุ ่ ม แม่ น ้ ำ โขง”
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โดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้ างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ ภายใน
ภาคให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ และการแสวงหาโอกาสการนำความรู้ ทุน เทคโนโลยี และนวัตกรรม
มาช่วยขับเคลื่อนการพัฒนา มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1.4.1 พัฒนาภาคเกษตรไปสู่เกษตรสมัยใหม่เพื่อต่อยอดไปสู่เศรษฐกิจชีวภาพ
(1) พัฒนาข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้ ทุ่งสัมฤทธิ์ รวมทั้งพื้นที่ที่มีศักยภาพอื่น ๆ
ให้ได้ มาตรฐานเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ โดยพัฒนากระบวนการผลิต แปรรูป และจำหน่ายสินค้าเกษตร
อินทรีย์ และเกษตรชีวภาพทั้งระบบ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการผลิตและแปรรูป โดยใช้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
(2) ส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสูง อาทิ พืชผัก ไม้ผล และสมุนไพร โดยจัดทำ
ฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกเพื่อการบริหารจัดการ ส่งเสริมการปลูกและแปรรูปพืชที่สำคัญ ให้มีปริมาณมากพอและมี
คุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรและตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพร รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และการจัดตั้งตลาดกลาง
(3) ส่งเสริมการเลี้ยงโค กระบือ แพะ แกะ โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ ส่งเสริม
การปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร รวมทั้ง
การจัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (GMP) และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและขยาย
ตลาดไปสู่อาเซียน
(4) ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากภาควิชาการในการ
สร้าง มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรกรต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมชีวภาพอย่างเป็นรูปธรรมโดยให้สถาบันการศึกษา
และสถาบันวิจัยในภาคให้มีบทบาทเป็นฐานทางวิชาการสนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยใช้ประโยชน์จาก
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่กระจายอยู่ทุกพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ และนำการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
1.4.2 บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอเพื่อรองรับการพัฒนา
(1) จัดหาแหล่งน้ำและขยายพื้นที่ชลประทานในพื้นที่ที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อ
รองรับการเติบโตของเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พร้อมกับนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ สำหรับภาคเกษตรในระดับไร่นา ขยายผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และ
โคกหนองนาโมเดล เพื่อให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้ในฤดูแล้ง
(2) บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบ โดยดำเนินการในระดับลุ่ม
น้ำให้มีความสมดุลระหว่างการใช้น้ำทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ำต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วนและมีการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อป้องกันความเสียหาย
จากอุทกภัยและภัยแล้ง
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1.4.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นไปสู่มาตรฐานสากลเพื่อสร้างเศรษฐกิจในชุมชน
อาทิ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย เป็นต้น
(1) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย โดยการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรม
เพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างอัตลักษณ์และคุณค่าของผ้าทอชัยภูมิ โดยสร้างเรื่องราวของลวดลายสีสันเชื่อมโยงกับ
วัฒนธรรม พัฒนาคุณภาพสินค้า ออกแบบ สี ลวดลาย ตราสัญลักษณ์ พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ตลอด
ห่วงโซ่การผลิตให้หลากหลาย
(2) พัฒนาผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ ในการออกแบบและการจัดการสินค้า
ให้ทันสมัย พัฒนาระบบตลาด สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาด
ย่อมกับภาคอุตสาหกรรม
(3) ส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ พัฒนากระบวนการผลิตตั้งแต่การปลูก
หม่อน ฝ้าย เลี้ยงไหม แปรรูป การสร้างเรื่องราวให้เชื่อมโยงกับเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการ
ดำรงชีวิตแบบพื้นถิ่น
1.4.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระหว่างเมือง
(1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระหว่างเมือง เช่น นครราชสีมา ขอนแก่น ลพบุรี
เพชรบูรณ์ให้มีความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
(2) พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มุกดาหาร นครพนม และ
หนองคาย ให้มีความพร้อมสำหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
และเป็น ศูน ย์กลางความเจริญในการกระจายความเจริญ ไปยั งพื ้นที่โ ดยรอบ เพื่อเสริมสร้างศัก ยภาพ
ในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน พร้อมทั้งเร่งรัด
การดำเนินงาน โครงการและมาตรการสำคัญในเขตเศรษฐกิ จพิเศษ ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการ CIQ ที่ได้มาตรฐานสากล
(3) พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC-Bioeconomy)
ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา ให้เกิดความเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ที่มีศักยภาพ อาทิ
พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง พื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) เพื่อเชื่อมโยงไปยัง
สปป. ลาว เวียดนาม และต่อเนื่องไปยังจีนซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลก และเชื่อมโยงกับพื้นที่เขต
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พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมีโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงทั้งทางบก ทางรถไฟ ทางอากาศ สู่อุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมระบบราง ท่าเรือบก
(Dry Port)
1.4.5 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐาน
(1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพื้นที่ โดยส่งเสริม
ชุมชน ในการสร้างสรรค์กิจกรรม อาทิ ท่องเที่ยวสุขภาพ เทศกาลประจำถิ่น โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้สินค้า บริการ แหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์
ของชุมชน และเมืองเก่า พัฒนาแบรนด์และสื่อสารความแตกต่างของชุมชนต่าง ๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง
(Storytelling)
(2) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ โดยบูรณาการกิจกรรมแผน
ท่องเที่ย วให้เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ย วในเขตอารยธรรมอีสานใต้ และเชื่อมโยงสู่ประเทศลาว เพื่อเพิ่ม
ระยะเวลาพำนักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ พัฒนาสินค้าและบริการที่มีจุดเด่น
หรืออัตลักษณ์ที่สร้างจากทุนทางวัฒนธรรม พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการการท่องเที่ยววิถีใหม่ รักษา
มาตรฐานการให้บริการ จัดทำกิจกรรมการท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี พัฒนาระบบโลจิสติกส์ สนับสนุน
นักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบไปสู่แหล่งท่องเที่ยว ดูแลความปลอดภัยและสุขลักษณะให้นักท่องเที่ยว
(3) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ โดยพัฒนาแหล่
ท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ และมีชีวิต ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ
มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม มีความสนุก รื่นรมย์เสมอ (play and learn) ทั้งภาษาไทยและ
ต่างประเทศเพื่อขยายฐานนักท่องเที่ยวที่สนใจ ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและ
กลับมาได้บ่อยครั้ง
(4) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ดูแลความ
ปลอดภัย ให้นักท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงใน
ลักษณะเครือข่าย เพื่อกระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชน กับชุมชนและท้องถิ่นทั้งในประเทศและกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยว จัด
ฝึกอบรมมัคคุเทศก์ด้าน ภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้นพัฒนาสินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ของที่
ระลึก ร้านอาหาร ที่พักให้มีคุณภาพดี โดยเน้นการให้บริการด้านอาหารพื้นถิ่นที่สะอาด ปลอดภัย ร วมถึง
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว
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1.4.6 ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ได้มาตรฐานและแก้ปัญหาความยากจนให้กับผู้มี
รายได้น้อย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
(1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของผู้มีรายได้น้อย โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้
น้อย มีที่ดินทำกินของตนเอง ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบ
อาชีพ ยกระดับฝีมือและอบรมให้ความรู้ เพื่อให้มีรายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้ ตามแนวทางโคก
หนองนาโมเดล และเกษตรทฤษฏีใหม่
(2) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่
พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กในด้านโภชนาการที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม เพื่อ
กระตุ้นการพัฒนาเด็กในช่วง 0 - 3 ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพื้นที่ห่างไกลให้ได้
มาตรฐาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการความพร้อมทั้งทักษะสมอง ร่างกาย และ
สังคม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน sustainable development goals (SDGs)
จังหวัดชัยภูมิได้มีการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในแต่ละเป้าหมาย โดยการเผยแพร่
องค์ความรู้ การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
เด็กและเยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการพัฒนาอย่างบูรณาการในระดับพื้นที่
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้วัดทำโครงการวัดทำ แผนยุทธศาสตร์
การ พัฒ นากลุ่มวังหวัดภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) โดยมี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มวังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ROC) เป็นที่ปรึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ได้ ว ิ เ คราะห์ และวั ด ทำภาพอนาคตของกลุ ่ ม วั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ดังนี้
โดยมีวิสัยทัศน์ คือ
“ ศูนย์กลางโลจิสติกส์ การค้า การลงทุน เกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว และการบริการในระดับสากล ”

มีประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ เพื่อส่งเสริมการค้าการ
ลงทุนทั้งในภาคประเทศ และต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและยกระดับนวัตกรรมแปรรูปการผลิตที่เอื้อต่อการตลาดด้าน
เกษตรและอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับการลงทุนการผลิต
ยุ ทธศาสตร์ ท ี่ 3 ยกระดับแหล่งท่องเที ่ยวอารยธรรมขอม กีฬานันทนาการ และเชิงนิเวศน์ สู่
มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั่วถึงและมีภูมิคุ้มกันที่ดีอย่างยังยืนเพื่อสุข
ภาวะที่ดีของคนในกลุ่มจังหวัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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สรุปข้อมูลแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Positio

เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี
จากโครงสร้างเศรษฐกิจในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ปี
พ.ศ. 2562 มีเศรษฐกิจที่สำคัญ 3 สำดับแรก โดยมีภาคอุตสาหกรรม มีส ัดส่วนร้อยละ 21 รองลงมาเป็นภาค
เกษตรกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 18 และภาคการค้าร้อยละ 14 มีพื้นที่การเกษตรร้อยละ 69 ของพื้นที่ของ กลุ่มจังหวัด
ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงานร้อยละ65.82ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีศักยภาพทางการเกษตรที่โดด
เด่น ได้แก่ ข้าว มันสำปะ หลัง อ้อย โคเนื้อ โคนม ไก่ แพะ แกะ มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งท่องเที่ยว
ธรรมชาติ นิเวศ อารยธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลก เป็นแหล่ง
ผลิตผลิตภัณฑ์ไหม และในขณะเดียวกันก็มีปัญหาในเรื่อง การขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า สัดส่วนคนยากจน ร้อยละ 9.5 รายได้เฉลี่ยครัวเรื อน/ปี 244,716 บาท
หนี้สินเฉลี่ย ครัวเรือน/ปี 212,163.80 บาท มีความ ไม่เสมอภาคค้านรายได้ (Gino coefficient) สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยประเทศ จึงกำหนดเป้าหมายการพัฒนาในการเป็นโดยมีแนวคิดการพัฒนา ดังนี้
1. การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิตให้เป็นมาตรฐานปลอดภัย และพัฒนาจนถึงขึ้น
มาตรฐานอินทรีย์ ในภาคการเกษตรทั้งพืชและสัตว์ โดยมีการนำนวัตกรรมในพื้นที่มาช่วยให้เกษตรกร โดยเฉพาะ
เกษตรกร รุ่นใหม่ (Smart Farmer) ให้มีการสืบทอดภูมิปั ญญาดั้งเดิมให้คงอยู่ด้วยการน้อมน่าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มาเป็นหลักในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
2. พัฒนาการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอ ทั้งนี้เพื่อการอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อ
การเกษตรให้ เพียงพอตลอดปี โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำให้อยู่ในพื้นที่ หรือการขยายพื้นที่รับน้ ำ การ
กระจายน้ำไปยังพื้นที่
3. ส่งเสริมการแปรรูปของสินค้าให้มากขึ้นในพื้นที่ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหารแบบครบ วงจรในพื้นที่ โดยพัฒนาช่วงกลางทางและปลายทางให้มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
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และสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ที่กำหนดให้กลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัด
นครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร
4. ส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากภาค
การเกษตร และนอกภาคเกษตร โดยเชื่อมโยงสินค้าชุมชนกับการท่องเที่ยว
5. สร้างมูลค่าเพิ่มในสาขาการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ทั้ง
ทางด้าน โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว การใช้ประโยชน์จากระบบ
Logistic ที่รัฐบาลไว้วางรากฐานไว์ให้ การสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงการ สร้าง
การตลาดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและเป็นที่นิยมเดินทางมายังกลุ่มจังหวัด
6. การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแล มีศักยภาพ คุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น หรือสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามศักยภาพ รวมทั้งการรักษาภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเพื่อให้สืบทอดไปยัง
รุ่น ลูกหลาน และการเพิ่มศักยภาพของเด็ก เพื่อให้สังคมมีคุณภาพและสามารถดูแลตนเองได้ในอนาคต

พันธุกิจ (Mission)
1 ) การส่งเสริมการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่ม สินค้าเกษตร ที่ได้มาตรฐาน
2 ) ส่งเสริมการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ให้มีมาตรฐาน แบบครบวงจร
3 ) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4 ) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ ที่มีความเหมาะสมสำหรับการทำการ
เกษตรกรรม
5 ) ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยและได้มาตรฐาน พัฒนาสินค้าและบริการ ให้ได้รับ
ความนิยมและบริหารจัดการให้มีศักยภาพ
6 ) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน
7 ) ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่
8 ) ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคมสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน
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ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายของการพัฒนากลุ่มจังหวัด
ตัวชี้วัดเป้าหมายการ พัฒนา

พ.ศ.
2566

พ.ศ.
2567

1. อัตราการขยายตัว ของผลิตภัณฑ์
มวล รวมกลุ่มจังหวัด แบบ ปริมาณ
ลูกโซ่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)ฐานข้อมูลจาก
สภา พัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม
แห่งชาติ ปี 2562 = 329,212 ล้าน
บาท
2. รายได้จากการ ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
(ร้อยละ)
ฐานข้อมูลจาก สำนักงานการ
ท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด ปี 2563 เฉพาะรายได้จากผู้
มา เยี่ยมมาเยือนชาวไทย =
16,646.76 ล้านบาท

0.2

0.2

0.2

1

1.25

3. มูลค่าการค้า ชายแดนเพิ่มขึ้น
(ร้อยละ)
ฐานข้อมูลจาก สำนักงานพาณิชย์
จังหวัดบุรีรัมย์และ จังหวัดสุรินทร์ ปี
2563 = 17,137.06 ล้านบาท
4.มูลค่าการ'จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ไหม
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)ฐานข้อมูลจาก
สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดใน
กลุ่มจังหวัด ปี 2563 = 5,267.06
ล้านบาท

3

5. สัดส่วนคนยากจน ลดลง (ร้อยละ)
ฐานข้อมูลจากสภา พัฒนาเศรษฐกิจ
และ สังคมแห่งชาติ ปี 2562 = 9.5

พ.ศ.
2568

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
2569

พ.ศ.
2570

พ.ศ. 25662570

0.2

0.2

0.2
(ค่าเฉลี่ย 5 ปี)

1.50

1.75

2.00

1.50
(ค่าเฉลี่ย 5 ปี)

3

3

3

3

3
(ค่าเฉลี่ย 5 ปี)

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

1.50
(ค่าเฉลี่ย 5 ปี)

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

1.50
(ค่าเฉลี่ย 5 ปี)
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ประเด็นการพัฒนา
1) การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร
วัตถุประสงค์
เป็นศูนย์การด้านเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร
แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงรับ
1. ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงรุก
1. ส่งเสริมเกษตรปลอดสาร (มาตรฐานปลอดภัยอินทรีย์) ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมการทำตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร
3. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อการเกษตร ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
4. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมผสมประสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์ ในทางอาหาร
และสมุนไพร
5. เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาสุขภาพสัตว์ เพื่อรองรับโรคอุบัติใหม่
6. ส่งเสริมการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก
7. การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ที่มีมาตรฐานและปลอดภัย
8. การส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงครบวงจร
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงแก้ไข
1. ส่งเสริมเกษตรปลอดสาร (มาตรฐานปลอดภัย อินทรีย์) ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงป้องกัน
1. การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
2. ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน
3. การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นป้องกันและรักษาโรคระบาดอุบัติใหม่
4. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรคอุบัติใหม่ในพืชและสัตว์
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ตัวชี้วัดของประเด็น
การพัฒนาที่ 1

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
2566

พ.ศ.
2567

พ.ศ.
2568

พ.ศ.
2569

พ.ศ.
2570

พ.ศ. 2566 –
พ.ศ. 2570

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาค การเกษตร
(ค่าเฉลี่ย 5 ปี)
(ฐานข้อมูล : สภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปี 2562 มูลค่า 98,504 ล้านบาท)
2. จำนวนพื้นที่รับประโยชน์
341,105.8 341,105.8 341,105.8 341,105.8 341,105.8 1,705,529
เพิ่มขึ้น (ไร่)
(ฐานข้อมูลจากกรม ชลประทาน
ปี 2562 จำนวน 2,661,956 ไร่)

3. จำนวนฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ ได้
รับรองมาตรฐานที่เพิ่มขึ้น (ฟาร์ม)
(ฐานข้อมูลจาก สำนักงาน
ปศุ สัตว์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด
ฟาร์ม GFM ปี 2563 =833
ฟาร์ม)

880

880

1,056

1,056

1,320

5,192

2) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การค้าชายแดน และผลิตภัณฑ์ไหม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การท่องเที่ยว สินค้าและบริการ มีคุณภาพ ความสะดวก ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
2. เพื่อเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการและเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน
3. เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหมมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา ด้านท่องเที่ยว และด้านการค้า การลงทุน การค้าชายแดน
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงรุก
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในรูปแบบวิถีใหม่
2. ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ และการตลาด
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงแก้ไข
1. พัฒนาบุคลากรเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว เชื่อมโยงบริการท่องเที่ยวโดยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวก และการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม
3. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและได้รับมาตรฐาน
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แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงป้องกัน
พัฒนาองค์ความรู้การบริหารภาวะวิกฤติ และสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้
นักท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงรุก (การค้า)
ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
แนวทางการพัฒนา ด้านผลิตภัณฑ์ไหม
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงรุก
1.พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตไหมและผลิตภัณฑ์จากไหม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
2.พัฒนาและส่งเสริมการผลิตไหมแบบอุตสาหกรรม
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงแก้ไข
1. พัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมแบบครบวงจร
2. ส่งเสริมการสืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรมไหม
3. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมหัตกรรมพื้นบ้านให้มีความร่วมสมัย มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับ
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงป้องกัน
พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ไหมผ่านสื่อบุคคล ทุกช่วงวัย
ตัวชี้วัดของประเด็น
การพัฒนาที่ 2

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
2566
1.00

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ รายได้
จากการท่องเที่ยว (ฐานข้อมูลจาก
สำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดในกลุ่มจังหวัด ปี 2563
เฉพาะรายได้จากผู้มา เยี่ยมมา
เยือนชาวไทย = 16,646.76 ล้าน
บาท)
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ มูลค่า
3
การค้าขายแดน (ฐานข้อมูลจาก
สำนักงาน พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
และ จังหวัดสุรินทร์ ปี 2563 =
17,137.06 ล้านบาท)
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ มูลค่าการ 1.00
จำหน่าย ผลิตภัณฑ์0.ไหม
(ฐานข้อมูล จากสำนักงานพัฒนา
ชุมชน จังหวัดในกลุ่มจังหวัด ปี
2563 = 5,267.06 ล้าน บาท)

พ.ศ. 2566 –
พ.ศ. 2570

พ.ศ.
2567
1.25

พ.ศ.
2568
1.50

พ.ศ.
2569
1.75

พ.ศ.
2570
2.00

3

3

3

3

3
(ค่าเฉลี่ย 5 ปี)

1.25

1.50

1.75

2.00

1.50
(ค่าเฉลี่ย 5 ปี)

1.50
(ค่าเฉลี่ย 5 ปี)
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3) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย
แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงรุก
1. ส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยโดยมีหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน สนับสนุนเพิ่มขึ้น
2. ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมการพัฒนาด้านสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงแก้ไข
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2. ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาครอบครัวสู่ชุมชมเข้มแข็ง
3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงรับ
ส่งเสริมการพึ่งพา การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ตามแนวทางแพทย์แผนไทย
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงป้องกัน
สนับสนุนการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและสื่อโซเซียล

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดของประเด็น
การพัฒนาที่ 3

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
รายได้เฉลี่ยครัวเรือนต่อ
เดือน (ฐานข้อมูลจากสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ปี 2562 =
20,393 บาท/เดือน)

พ.ศ.
2566

พ.ศ.
2567

พ.ศ.
2568

พ.ศ.
2569

พ.ศ.
2570

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

พ.ศ. 2566 –
พ.ศ. 2570
1.50
(ค่าเฉลี่ย 5 ปี)
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แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิได้มีการพัฒ นาเป็นลำดับอย่างต่อเนื่อง จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในโลกยุค ใหม่
จึงมีความจำเป็นจะต้องกำหนดวางแผน อนาคตของจังหวัดชัยภูมิเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาให้ส อดคล้อ ง
กับบริบทของการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ จากการประชุมหารือทุกภาคส่วนในจังหวัดชัย ภูมิ ได้มีข้อคิดเห็น
ในการกำหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 4 ด้าน ใน 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2565-2584) ดังนี้

การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2566 - 2570 ได้นำข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลสภาพทั่วไป
ในหลายด้าน โดยมีข้อมูลบ่งชี้ที่สำคัญ ผลการพัฒนาช่วงครึ่งแผนพัฒนาที่ผ่านมา การวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาความต้องการของประชาชน ทิศทางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์อาเซียน ข้อมูลตัวชี้วัดการ
พัฒนาระดับจังหวัดของ สศช. และการประเมินสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาโอกาสในการพัฒนาในอนาคต
ของจังหวัด การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัด เมื่อนำข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวแล้วข้างต้นมาวิเคราะห์ร่วม
แล้ว จึงได้มีการจัด ประชุ มหัว หน้ าส่ ว นราชการประจำจังหวัด ทั้งส่ว นกลาง ส่ว นภูมิภ าคในจัง หวัดชั ย ภู มิ
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ส่ ว นท้ อ งถิ ่ น องค์ ก รภาคเอกชน ชุ ม ชน เพื ่ อ ระดมความคิ ด เห็ น ในการทบทวนแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ
และได้มีความคิดเห็นร่วมกันในการกำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์หลัก ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
และกลยุทธ์แนวทางการพัฒนา ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ดังนี้
2.2 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ
“เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมและสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพอย่างยั่งยืน”
2.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
(1) อัตราการขยายตัวของ GPP เพิ่มขึ้น
(2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตร
(3) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว
(4) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว
(5) อัตราการเพิ่มของพื้นที่ป่าไม้
(6) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(7) ร้อยละที่ลดลงของการเกิดคดีอาชญากรรมในพื้นที่
2.4 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดชัยภูมิ
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและกระจายอย่างเหมาะสม
เป้าหมายและตัวชี้วัด
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวม
2. อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น
3. รายได้ของครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. เพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา
1. การส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ประชาชน
2. การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและบริการ
3. การส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและบริการ
4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตและบริการ
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์
1. สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
2. สถานที่ท่องเที่ยวมีความสมบูรณ์และมีมาตรฐาน
เป้าหมายและตัวชี้วัด
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากสินค้าและบริการการท่องเที่ยว
3. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
4. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ
2. พัฒนาและยกระดับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
3. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
วัตถุประสงค์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์และสมดุลกับการพัฒนา
เป้าหมายและตัวชี้วัด
1. ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน
2. ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
3. ระดับความสำเร็จในการผลิตและการบริหารจัดการพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างมีส่วนร่วม
4. ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการภัยพิบัติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
แนวทางการพัฒนา
1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม
3. การรับมือสาธารณภัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
วัตถุประสงค์
ประชาชนดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และปลอดภัย
เป้าหมายและตัวชี้วัด
1. ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทุกระดับเพิ่มขึ้น
3. ร้อยละของนักเรียนนักศึกษาที่มีงานทำหลังจบการศึกษา
4. สัดส่วนคนจนด้านรายจ่าย
5. ร้อยละที่ลดลงของการเกิดคดีอาชญากรรมในพื้นที่
6. ร้อยละของจำนวนประชาชนที่ได้รับภูมิคุ้มกันทางด้านสาธารณสุข
7. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสถานบริการด้านสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
3. การพัฒนาความมั่นคงและความปลอดภัยของสังคม
4. การป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด
เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมและสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

(1) อัตราการขยายตัวของ GPP เพิ่มขึ้น
(2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตร
(3) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว
(4) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว
(5) อัตราการเพิ่มของพื้นที่ป่าไม้
(6) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(7) ร้อยละที่ลดลงของการเกิดคดีอาชญากรรมในพื้นที่

ประเด็นการพัฒนาที่ 1

ประเด็นการพัฒนาที่ 2

ประเด็นการพัฒนาที่ 3

ประเด็นการพัฒนาที่ 4

การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจฐานราก
และแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน

การบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยว

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วม

การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิตให้
มั่นคง
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(1.4.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2566-2570
วิสัยทัศน์
“เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม แหล่งผลิตอาหาร พลังงาน
ทดแทนสำคัญ และเป็นสังคมที่มีคุณภาพ”
พันธกิจ
1. ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
3. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตรและปศุสัตว์
4. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า
6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัด
7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์หลัก
1. เด็ก เยาวชน และประชาชนของจังหวัดชัยภูมิได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
4. เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น
5. การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้น
6. เป็นแหล่งสร้างพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า
8. มีระบบโลจิสติกส์ที่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงประเทศสู่ประชาคม
อาเซียน
9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู
10. มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาการ
กีฬาไปสู่ระดับอาชีพ
2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า
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มาตรการ และแนวทาง
มาตรการที่ 1.1 สร้างเสริมความเป็นเลิศทางการศึกษาที่เทียบเคียงระดับประเทศ
แนวทาง
1.1.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษามีขีดความสามารถสูงในทุกด้าน เปิดโอกาสให้ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีความโดดเด่นและเป็นเลิศเข้ามาร่วมดำเนินการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าประสงค์
1.1.2 ส่งเสริมการศึกษาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบความเป็นเลิศให้กับสถานศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ
1.1.3 สนับสนุนการแข่งขันทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
1.1.4 จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่มีความสามารถสูงได้มีโอกาสศึกษาต่อ
และกลับมาร่วมพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ
1.1.5 สนับสนุนสถานศึกษาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ในเชิงนวัตกรรมทุกสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาของชนบท พร้อมตั้งกองทุนการศึกษาเด็กและเยาวชน
มาตรการที่ 1.2 สร้างแรงจูงใจให้ครูดี ครูเก่ง มาร่วมจัดการเรียนการสอนที่จังหวัดชัยภูมิมาก
ขึ้นและส่งเสริมขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน
แนวทาง
1.2.1 สนับสนุนการจัดสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรที่มีความโดดเด่นให้มาปฏิบัติงานด้านการศึกษาที่จังหวัดชัยภูมิ
1.2.2 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้สามารถพัฒนาตนเองด้านการศึกษา
1.2.3 สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เปิดโลกทัศน์อาเซียนเพื่อนำมาถ่ายทอด
ให้แก่เยาวชนจังหวัดชัยภูมิ
มาตรการที่ 1.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) ในการเชื่อมโยงการจัดการ
ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และทุก ๆ ด้านของประชาชนในจังหวัด
แนวทาง
1.3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศให้สามารถรองรับ การจัดการการ
เรียนรู้ในทุกพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเชื่อมโยงครูที่มีศักยภาพในการสอนสู่ผู้เรียนและผู้ปกครอง
อย่างเป็นระบบผ่านโครงการ Asean School On-line โดยจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมเพื่อก้าวสู่อาเซียนและมีโอกาสเข้าถึงทุกช่วงชั้นเรียน
1.3.2 ส่งเสริมการนำอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบ WIFI มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานและสถานศึกษา
1.3.3 จัดหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนที่มีขีดความสามารถแตกต่างกัน
1.3.4 พัฒนาครูและผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
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1.3.5 สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือและ
บุคลากรรองรับการผลิตสื่อการศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในระบบห้องเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของ
จังหวัดชัยภูมิ
1.3.6 พัฒ นาระบบการรักษาความปลอดภัย ของนั กเรียน โดยการนำระบบเทคโนโลยี แ ละ
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้
1.3.7 ส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากเมืองต้นแบบ มาประยุกต์ใช้ในจังหวัด
ชัยภูมิ ซึ่งจะยกระดับ เพิ่มประสิทธิภาพ เปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการหน่วยงาน โดยเฉพาะด้านการศึกษา
คุณภาพชีวิต และในทุก ๆ ด้าน ของประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ
มาตรการที่ 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
แนวทาง
1.4.1 ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนโดยให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1.4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษานำความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสร้างองค์ความรู้
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
1.4.3 สร้างเวทีวิชาการเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถและการแข่งขันให้กับนักเรียนและ
เยาวชนในพื้นที่ทุกระดับ
1.4.4 ส่งเสริมให้นักเรียนผลิตและสร้างผลงานจากการเรียน พัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการ
การเรียการสอนในชั้นเรียนกับปฏิบัติจริง เพื่อให้นักเรียนผลิตและสร้างผลงานจากการเรียน
1.4.5 จัดให้มีพื้นที่ภายในสถานศึกษาที่เน้นการใช้ภาษาต่างประเทศ และการเรียนรู้วัฒนธรรม
1.4.6 พัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรการที่ 1.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในการอนุรกั ษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทาง
1.5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการยกระดับศิลปวัฒนธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของ“วิถี
ชุมชนชาวชัยภูมิ” โดยบูรณาการกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
1.5.2 การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการนำศิลปวัฒนธรรมของชาวชัยภูมิมาบูรณาการ
1.5.3 ส่งเสริมผู้นำชุมชนในการเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในวาระ
และโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
1.5.4 สร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ทันสมัยและสอดคล้องกับวิถีการ
เรียนรู้ของประชาชน
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มาตรการที่ 1.6 ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝีมือในท้องถิ่น
แนวทาง
1.6.1 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิให้
มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
1.6.2 พั ฒ นาแรงงานฝี ม ื อ ให้ ม ี ค ุ ณ ภาพ มี ศ ั ก ยภาพ และมี ค วามพร้ อ มในการแข่ ง ขั น ใน
ตลาดแรงงานในระดับประเทศและต่างประเทศ
1.6.3 พั ฒ นาฝี ม ื อ แรงงานเพื ่ อ ผลิ ต ช่ า งฝี ม ื อ แรงงานมื อ โดยใช้ น วั ต กรรมที ่ เ ข้ า ถึ ง ระบบ
เครื่องจักรกลสมัยใหม่
มาตรการที่ 1.7 ส่งเสริมกิจกรรมที่ทำนุบำรุงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
แนวทาง
1.7.1 เสริ ม สร้ า งความสามั ค คี ป รองดองเพื ่ อ ความมั ่ น คงของสถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.7.2 ส่งเสริมและจัดกิจกรรมที่ทำนุบำรุงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคพื้นฐานทั่วไปของประชาชนในจังหวัดลดลง
2. รายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น
3. ปัญหาด้านยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง
มาตรการ และแนวทาง
มาตรการที่ 2.1 ส่งเสริมการแก้ปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขพื้นฐานของจังหวัดชัยภูมิ
แนวทาง
2.1.1 สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค รวมทั้งการดูแลรักษาสุขภาพของคนใน
ชุมชนและท้องถิ่น
2.1.2 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น รวมถึง
สร้างกองทุนส่งเสริมสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ชุมชน ของ อสม. ครอบคลุมทุกพื้นที่
2.1.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุขแก่ชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพ
2.1.4 ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น
2.1.5 ส่งเสริมสุขภาพและยกระดับการให้บริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนสร้างกลไกเพื่อ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพในระดับจังหวัด
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มาตรการที่ 2.2 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
แนวทาง
2.2.1 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดโดยใช้แนวคิด
“การตลาดนำการผลิต”
2.2.2 สร้างภาพลักษณ์และแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชัยภูมิ เช่น ข้าวหอมดง ผ้าจากใย
สับปะรด บรรจุภัณฑ์หมาก ผ้าไหม สับปะรด มะม่วง มะขามหวาน หม่ำ เป็นต้น ให้เป็นผลิตภัณฑ์ของฝากที่โดด
เด่นของจังหวัดชัยภูมิ
2.2.3 สนับ สนุน ชุมชนในการสร้างสรรค์ผ ลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าและมีมูล ค่าเพิ่ม โดยพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ของชุมชนหรือต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ชุมชนเดิมให้ดีขึ้น ทั้งนี้ เน้นการสร้างความแตกต่างความแปลก
ใหม่ และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ
2.2.4 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างเอกลักษณ์ในการ
ผลิตสินค้าของชุมชนและท้องถิ่น เพิ่มการประชาสัมพันธ์สินค้าให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
2.2.5 สนับสนุนให้ชุมชน วิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับการนำองค์
ความรู้สมัยใหม่มาใช้ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
2.2.6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นการลด
ต้นทุนการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าด้านการเกษตรของจังหวัดโดยใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2.2.7 สร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในเชิงการสร้างสรรค์
2.2.8 พัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทุกระดับตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการแปรรูป
และผู้จำหน่าย
2.2.9 ส่งเสริมการเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแหล่งใหม่ ๆ โดยเน้นการเชื่อมโยงกับ
การท่องเที่ยวของจังหวัด
2.2.10 เสริมสร้างวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ
2.2.11 เชื่อมโยงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาอาชีพของชุมชน
มาตรการที่ 2.3 สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีเอกภาพ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอาชญากรรม
และยาเสพติดในพื้นที่
แนวทาง
2.3.1 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.3.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวของประชาชนในชุมชน
2.3.3 ปรับปรุงและสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสำหรับ
การอยู่อาศัยในชุมชนให้มีคุณภาพ
2.3.4 สร้างความตระหนั ก ในความสำคั ญ กั บผู ้ส ูง อายุ ในครอบครัว เพื ่ อเป็ นจุด เริ่ ม ต้ น ของ
ความสัมพันธ์อันเป็นรากฐานของความอบอุ่นของครอบครัว
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2.3.5 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและผู้นำชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.3.6 ส่งเสริมการสร้างสื่อที่เน้นการสร้างสรรค์สังคมและท้องถิ่นในการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องใน
ท้องถิ่น
2.3.7 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจากภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้เข้มแข็ง
2.3.8 จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความร่ว มมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการดูแลเด็ ก และ
เยาวชนเพื่อป้องกันไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และการมีส่วนร่วมเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในท้องถิ่น
2.3.9 จัดทำสื่อและจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2.3.10 จัดกิจกรรมหรือจัดอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2.3.11 จัดกิจกรรมในการบำบัด รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ติดตาม ดูแลผู้เสพยาเสพติด ผู้ติดยาเสพติด
รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัด รักษา ฟื้นฟู ผู้เสพยาเสพติด ผู้ติดยาเสพติด
2.3.12 จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาของจังหวัดให้เพียงพอ โดยเฉพาะสิ่ง
อำนวยความสะดวก เช่น สนามกีฬา วัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อการออกกำลังกายของคนในชุมชนและท้องถิ่น
เพิ่มกีฬาที่สามารถทำรวมกันได้ เช่น การจัดกิจกรรมแข่งขัน E-Sport ในกลุ่มของเยาวชนที่มีความสนใจและบุล
คลทั่วไป
2.3.13 พัฒนาและจัดให้มีผู้ฝึกสอนและอาสาสมัครการกีฬาที่มีความรู้ประจำศูนย์และสนามกีฬา
อย่างเหมาะสม
มาตรการที่ 2.4 ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมสิทธิสตรีให้มีความเสมอภาค
แนวทาง
2.4.1 จัดตั้งกองทุนเพื่อดูแลเด็ก เยาวชน คนชรา และคนพิการที่ถูกทอดทิ้ง ขัดสนโอกาสที่จะ
เข้าถึงทรัพยากรในด้านต่าง ๆ ให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา และการไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากขบวน
การค้ามนุษย์ และความเหลื่อมล้ำทางสังคม
2.4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกองทุนในการส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมสิทธิสตรี สนับสนุนการ
สร้างงานและนวัตกรรมใหม่ ๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ภาคประชาสังคมได้คิดค้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตรและปศุสัตว์
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. สินค้าการเกษตรหลักมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น
2. สินค้าการเกษตรที่เป็นความหวังในอนาคตมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น
3. รายได้ภาคเกษตรต่อครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้น
4. เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร/ปศุสัตว์
5. สินค้าแปรรูปทางการเกษตร/ปศุสัตว์ มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
6. ส่งเสริมสินค้าการเกษตรที่ปลอดสารพิษ มีคุณภาพปลอดภัย
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มาตรการ และแนวทาง
มาตรการที่ 3.1 ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในพืชหลัก ได้แก่ ข้าว
อ้อย และ มันสำปะหลัง มะพร้าว หมาก มะม่วง
แนวทาง
3.1.1 ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
ผลผลิตต่อไร่ของพืชหลักของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง มะพร้าว หมาก และมะม่วง
3.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิตเพื่อการเพิ่มผลผลิต
3.1.3 เร่งรัดการปรับความเชื่อและทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับวิถีการเกษตรดั้งเดิมเพื่อให้เกิด
การยอมรับในวิธีการทางการเกษตรแบบใหม่ที่ได้ผลมากขึ้น
3.1.4 สรรหาและเพิ่ม ขี ด ความสามารถของบุ คลากรภาครัฐ ในกลุ่ ม เจ้ าหน้ าที่ ด้า นส่ ง เสริ ม
การเกษตร เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการที่ 3.2 ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่เป็นความหวังในอนาคต ได้แก่ พริก
ยางพารา โค เนื้อโคราชวากิว และไก่บ้านโคราช
แนวทาง
3.2.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ โคเนื้อโคราชวากิว และไก่บ้าน
โคราช ในชุมชนและพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยดำเนินการในรูปแบบสหกรณ์
3.2.2 ประสานให้เกิดความเชื่อมโยงกับโรงชำแหละโคเนื้อโคราชวากิว ที่มีอยู่ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
นครชัยบุรินทร์
3.2.3 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้การแนะนำเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.4 กำหนดพื้นที่ส่งเสริมการปลูกยางพาราให้เหมาะสมและเอื้อต่อการบริหารจัดการเพื่อการเพิ่มมูลค่า
3.2.5 ส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการผลิตพืชมาส่งเสริมการผลิตลดต้นทุน
การผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้กับพืชอนาคตของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ พริก และยางพารา
มาตรการที่ 3.3 สร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย
แนวทาง
3.3.1 สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (อาหารปลอดภัย) ที่ตรงกับความต้องการของ
ตลาด โดยเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาในรูปแบบโครงการ Northeastern Food Valley
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3.3.2 สร้างช่องทางการตลาดที่เชื่อมโยงไปสู่ผู้ประกอบการด้านการส่งออกอาหารปลอดภัย
3.3.3 ส่งเสริมการตรวจสอบคุณภาพอาหารปลอดภัยให้ได้ในระดับมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ
3.3.4 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ตลาดเกิดการยอมรับในคุณภาพอาหารปลอดภัยของ
จังหวัดชัยภูมิ
3.3.5 สร้างตลาดกลางพืชผลทางการเกษตร ให้คลอบคลุมทุกพื้นที่
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่จังหวัดชัยภูมิมากขึ้น
2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น
3. ยกระดับการบริการเพื่อรองรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ
มาตรการ และแนวทาง
มาตรการที่ 4.1 ส่งเสริมและเร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ
ให้เป็นรูปธรรม
แนวทาง
4.1.1 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ และแข่งขันได้
ในระดับประเทศ และระดับประชาคมอาเซียนมากขึ้น
4.1.2 สร้ า งกลยุ ท ธ์ ก ารประชาสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง รุ ก แบบก้ า วกระโดด เช่ น การประชาสั ม พั น ธ์
อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อระดับชาติและนานาชาติ
4.1.3 สร้างเวทีเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้บ่อยครั้งโดยความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ใน 9 เทศกาลสำคัญของ
จังหวัดชัยภูมิ เป็นต้น
4.1.4 สนั บ สนุ น การนำระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที ่ ท ั น สมั ย มาเป็ น เครื ่ อ งมื อ ในการ
ประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
มาตรการที่ 4.2 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้ได้มาตรฐาน
มีความปลอดภัย และมีภูมิทัศน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
แนวทาง
4.2.1 สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานสำคัญในแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ผู้ประกอบการ เข้า
มาลงทุน ด้านการท่องเที่ย ว เช่น การพัฒ นาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความ
เหมาะสมรองรับนักท่องเที่ยว เป็นต้น
4.2.2 สร้างกลยุทธ์ในการบริการด้านที่พักอาศัยในพื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดให้เอื้อต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งให้ความสำคัญกับการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในทุก
พื้นที่
4.2.3 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และส่วนราชการใน
การอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมภายในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสมบูรณ์
4.2.4 ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในพื้นที่ในการปรับปรุง
เส้นทางและพัฒนาภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ให้สวยงามและโดดเด่น เพื่อเพิ่ม
จุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่ง
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4.2.5 จัดทำแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเส้นทางเข้าสู่แหล่งน้ำใหญ่ที่กำลังจะพัฒนาขึ้นเพื่อให้เป็น
ถนนสายท่องเที่ยวที่สวยงาม พร้อมมีจุดแวะพักและจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว
4.2.6 เร่งรัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบึงละหาน บึงซึกวึก
ป่าปรงพันปี ฯลฯ โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ อาทิ พิพิธภัณฑ์สัตว์ดึกดำบรรพ์และโลกล้านปี อุทยานผักพื้นบ้าน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สวนเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น
4.2.7 บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและหน่วยงานที่
ดูแลป่าไม้ในจังหวัดชัยภูมิในการวางแผนการท่องเที่ยวในวาระต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
4.2.8 ปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะขนาดใหญ่เพื่อให้บริการประชาชนในการออกมาสันทนาการ
ออกกำลังกาย และสถานที่ท่องเที่ยว
มาตรการที่ 4.3 ปรับปรุงและพัฒนาชัยภูมิให้น่าอยู่ เกิดอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และยังคงความ
เป็นแหล่งภูมิปัญญาดั้งเดิมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
แนวทาง
4.3.1 ปรับปรุงและก่อสร้างสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่ซึ่งบ่งบอกถึงถิ่นกำเนิด
รากฐาน และสื่อความหมายถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้น
4.3.2 พัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรม
4.3.3 จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะของสถานที่จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าทางวัฒนธรรม
และสินค้าอื่น ๆ ที่โดดเด่นของจังหวัด ในรูปแบบที่เป็นถนนคนเดินของจังหวัดชัยภูมิที่มีอัตลักษณ์ เฉพาะ
4.3.4 พัฒนามาตรฐานการบริการนักท่องเที่ยวสู่ระดับสากล มีอาสาสมัครท่องเที่ยวที่ให้บริการ
ข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ บุคลากร ทั้งของภาครัฐ
ภาคเอกชน และบุคคลในพื้นที่ มีความรู้ความสามารถ
มาตรการที่ 4.4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเคารพและ
ศรัทธาต่อเจ้าพ่อพระยาแล
แนวทาง
4.4.1 เสริมสร้างการเชื่อมโยงและสร้างสื่อแสดงถึงเรื่องราวในเอกลักษณ์อันโดดเด่น ของจังหวัด
ชัยภูมิในแต่ละพื้นที่ และเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์และปรากฏแก่สายตาของประชาชนในประเทศและประชาคมโลก
4.4.2 ส่งเสริมการนำวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ดีงามของ
ท้องถิ่นมาพัฒนาและเสริมสร้างความโดดเด่นในเชิงประจักษ์ เพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม และการ
ท่องเที่ยวในเชิงจิตใจ โดยจัดทำเส้นทางประวัติศาสตร์เจ้าพ่อพระยาแล เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสกับ
สถานที่จริงตามประวัติศาสตร์ของเจ้าพ่อพระยาแล
4.4.3 ส่งเสริมให้มีหมู่บ้านวิถีชีวิต “ชัยภูมิโบราณ” ที่คงเอกลักษณ์และบรรยากาศของชาว
ชัยภูมิ ในอดีตที่นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมและสัมผัสได้
4.4.4 ส่งเสริมความโดดเด่นในเรื่องราวตามรอยวิถีเส้นทางเจ้าพ่อพระยาแล เน้นการนำเสนอใน
เชิงประจักษ์และสามารถสัมผัสได้ในเชิงจิตใจ
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มาตรการที่ 4.5 พัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้เป็นแหล่งปลูกไม้ดอก ไม้ประดับสำคัญของประเทศ
แนวทาง
4.5.1 ศึกษาศักยภาพด้านการผลิตไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดชัยภูมิที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
ประเทศ และภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่
4.5.2 ส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเป็นอาชีพเสริมของจังหวัดชัยภูมิสู่ตลาดไม้ดอกไม้
ประดับระดับประเทศ
4.5.3 ส่งเสริมการสร้างตลาดกลางไม้ดอกไม้ประดั บ เพื่อสนับสนุนการนำมาเสริมสร้างภูมิทัศน์
ที่สวยงามให้กับจังหวัดและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดชัยภูมิ รวมถึงเพื่อส่งออกจำหน่ายทั่วประเทศ
4.5.4 ส่งเสริมการตลาดจังหวัดชัยภูมิให้เป็น “เมืองมนต์เสน่ห์ดอกไม้” ของประเทศ
มาตรการที่ 4.6 ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทาง
4.6.1 วิเคราะห์และปรับปรุงโครงสร้างอัตรากำลังเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจความรับผิดชอบ เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการ
ผลักดันยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่
4.6.2 การพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรด้านการบริหารจัดการและการบริการการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ ทั้งบุคลากรของภา ครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยว อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
4.6.3 ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ และการสร้ า งเครื อ ข่ า ยในการพั ฒ นาบุ ค ลากรการท่ อ งเที ่ ย ว
ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง
และมีขีดความสามารถสูงขึ้น
4.6.4 ส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ ประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว
4.6.5 จัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของ
จังหวัดเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. ชุมชนพึ่งพาตนเองด้านพลังงานทดแทนของชุมชนได้มากขึ้น
2. ท้องถิ่นมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายพลังงานทดแทน
3. ชุมชนให้ความตระหนักและร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีคุณค่า
4. การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการเกษตร
5. การนำขยะมาแปรสภาพเป็นพลังงาน
6. การนำรถ EV มาใช้
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7. การนำเศษวัสดุจากการเกษตรมาปรสภาพเป็นพลังงาน
8. การส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานเพื่อส่งโรงงานไฟฟ้าชุมชน
มาตรการ และแนวทาง
มาตรการที่ 5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนสร้างพลังงานเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
แนวทาง
5.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือกในท้องถิ่น
และชุมชน
5.1.2 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าชุมชน “โรงไฟฟ้าชีวมวล” มาใช้ในชุมชนที่มีความ
พร้อม เพื่อการพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน และการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านพลังงานในเชิงพาณิชย์
5.1.3 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยี การผลิต พลั งงานจากแสงอาทิ ตย์ ไปใช้ประโยชน์ ในด้ า น
การเกษตร เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้าในการสนับสนุนการทำงานของระบบการให้น้ำพืชแบบน้ำหยด เป็นต้น
5.1.4 ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนด้านการจัดการพลังงานและร่วมมือกับสถาบันการ
ศึกษา ระดับอุดมศึกษา ที่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี เพื่อผลิตบุคลากร
ด้านพลังงาน มาสนับสนุนการก้าวสู่การเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
มาตรการที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการพืชพลังงานอย่างครบวงจร
แนวทาง
5.2.1 วางแผนและกำหนดพื้นที่สำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานอย่างชัดเจน
5.2.2 สร้างระบบเชื่อมโยงการนำผลผลิตจากพืชพลังงานจากภาคการผลิตด้านเกษตรไปสู่ภาค
การผลิตด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
5.2.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืช พลังงานทดแทนเพื่อให้ส ามารถวางแผนการ
พัฒนาการผลิตพืชพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร
5.2.4 ส่งเสริมและให้ ความรู้กับชุมชนเกี่ยวกับการนำผลผลิตจากพืชมาใช้เป็นพลังงานทดแทน
เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน
มาตรการที่ 5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการผลิตพลังงานทดแทน
แนวทาง
5.3.1 ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แหล่งทุน ภาครัฐและภาคเอกชน ในการ
ผลิตพลังงานทดแทน เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล เป็นต้น
5.3.2 สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ชุมชนเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการผลิต
ไฟฟ้าของชุมชน เช่น กฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
และกฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล เป็นต้น
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มาตรการที่ 5.4 ส่งเสริมการสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า
แนวทาง
5.4.1 รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของพลังงานในการพัฒนา
ท้องถิ่น และการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. มีมูลค่าการค้าสูงในเขตการพัฒนาพิเศษของจังหวัดชัยภูมิ
มาตรการ และแนวทาง
มาตรการที่ 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการเป็นศูนย์กลางทางการตลาด
และโลจิสติกส์ในภูมิภาค
แนวทาง
6.1.1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
6.1.2 สนับสนุนการสร้างตลาดศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนและกระจายสินค้าระหว่างประเทศไทย
กับประเทศในประชาคมอาเซียน
6.1.3 เร่งรัดการสรรหาและพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีความสามารถสูงในการเข้ามาบริหารจัดการ
6.1.4 จัดระบบบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ และการค้าในเขตการพัฒนาพิเศษให้มีประสิทธิภาพสูง
6.1.5 จัดระดมเครื่องจักรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ ทุกประเภท เข้าไปฟื้นฟู
และซ่อมแซมถนนเส้นทางในความรับผิดชอบ พร้อมจัดสรรเครื่องจักรกลหนัก
6.1.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรการที่ 6.2 สนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบการขนส่งภายในท้องถิ่นให้
เชื่อมต่อกับส่วนกลาง
แนวทาง
6.2.1 สนับสนุนการพัฒนาถนนภายในชุมชนให้เชื่อมโยงการคมนาคมส่วนกลางเพื่อการขนถ่าย
สินค้าเกษตรสู่ตลาดกระจายสินค้าส่วนกลาง
6.2.2 สนับสนุนงบประมาณเพื่อซ่อมแซมเส้นทางในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชน
6.2.3 เร่งรัดการสำรวจและตรวจเส้นทาง ตลอดจนจัดลำดับความเสียหาย และแผนการซ่อม
บำรุงรักษาเส้นทางอย่างเป็นระบบเพื่อประกอบการประเมินการซ่อมแซม
6.2.4 เตรียมความพร้อมด้านงบประมาณเพื่อให้เพียงพอในการซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่น
6.2.5 ของบประมาณจากส่วนกลางเพื่อมาแก้ไขปัญหาระยะสั้นอย่างเร่งด่วน โดยให้ได้เม็ดเงิน
เพียงพอต่อความต้องการในท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. มีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น
2. ปริมาณน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น
3. ปัญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง
มาตรการ และแนวทาง
มาตรการที่ 7.1 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น
แนวทาง
7.1.1 กำหนดขอบเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการวางแผนในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
7.1.2 ส่งเสริมให้ยุวชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ของชุมชนในรูปแบบของการ
รวมกลุ่มเป็น “ยุวชนรุ่นใหม่รักและหวงแหนป่า”
7.1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในชุมชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการดูแลทรัพยากรป่ าไม้
อย่างมีคุณภาพ ด้วยความสมดุลและยั่งยืน
7.1.4 ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ อย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
7.1.5 จัดกิจกรรมเพื่อการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับชุมชนตระหนักในความสำคัญของป่าไม้
กับผลกระทบจากการทำลายป่าอย่างต่อเนื่อง
7.1.6 สนับสนุนการปลูกป่าในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
7.1.7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการทำงานทุกภาคส่วน
ส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง NGO ภาคประชาชน ประชาสังคม และชมรมอนุรักษ์ต่างๆ โดยยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง
7.1.8 สร้างองค์ความรู้ หาแนวทางปฏิบัติร่วมกันที่ถูกต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย (ภายใต้ข้อยกเว้น)
มาตรการที่ 7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นในการจัดให้มีแหล่งน้ำ
ขนาดใหญ่และแหล่งน้ำชุมชน เพื่อเพิ่มปริมาณและรองรับการใช้น้ำในภาคการเกษตร
แนวทาง
7.2.1 เสริมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิให้เห็นถึงความสำคัญ และ
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่
7.2.2 สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนเพื่อสะท้อนความต้องการที่เป็น
เอกภาพของชาวชัยภูมิ ในความจำเป็นต้องมีการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัด
7.2.3 จัดหาและระดมทุนเพื่อใช้เป็นงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดใหญ่และ
แหล่งน้ำของชุมชนทั้งจากรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนภายในจังหวัด
7.2.4 ผลักดันโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งอ่างเก็บน้ำ” เพื่อให้แต่ละพื้นที่มีแหล่งน้ำสำรองเพื่อ
รองรับในช่วงฤดูที่มีปริมาณน้ำมากและไว้ใช้ในช่วงขาดแคลนน้ำ
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7.2.5 วางแผนพัฒนาพื้นที่แหล่งน้ำขนาดใหญ่และเส้นทางเข้าถึงให้สวยงาม มีจุดเด่น
มีจุดแวะพักผ่อนระหว่างทาง เพื่อเอื้อต่อการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนแห่งใหม่ของจังหวัดชัยภูมิ
7.2.6 บริห ารจัดการน้ำ อย่า งบูร ณาการ เพื่อเพิ่ ม พื ้น ที ่ช ลประทานตลอดจนจั ดวางระบบ
ชลประทานสำหรับภาคการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำสู่ภาคการเกษตร
7.2.7 พัฒนาแหล่งน้ำเดิม แหล่งน้ำธรรมชาติ และพัฒนาแหล่งน้ำใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
กักเก็บน้ำ รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินตามความเหมาะสมของพื้นที่
7.2.8 พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ำเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
7.2.9 ผลักดันให้มีสภาลุ่มน้ำและกลุ่มผู้ใช้น้ำภาคประชาชนเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรน้ำ
มาตรการที่ 7.3 การนำเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น / เพิ่มเติมแนวทางในการควบคุมเรื่องอากาศ (ไฟป่า , มลพิษ , ฝุ่น)
แนวทาง
7.3.1 ส่งเสริมการนำนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาเทคโนโลยี “เตาเผาขยะชุมชน” มาใช้ในการ
กำจัดขยะชุมชน และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในชุมชน
7.3.2 เร่งรัดการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาความรู้ของชุมชนในการจัดการมลพิษและของเสีย
7.3.3 เสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่ว มรับผิดชอบในการจัดการขยะและมลพิ ษ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
7.3.4 สร้างความพร้อมเพื่อรองรับภัยพิบัติจากธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องของภัยแล้งและน้ำท่วม
7.3.5 รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
7.3.6 จัดทำข้อตกลงเงื่อนไขที่ชัดเจนให้ผู้ประกอบการ เพื่อให้เป็นข้อบังคับและมีบทลงโทษ
7.3.7 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมรับผิดชอบ (สร้างกระบวนการตรวจสอบ
เสนอแนะ แก้ไขปัญหา) รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถสูงในการให้บริการ
3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมสูงในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. หน่วยงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน มีการบูรณาการร่วมกันในการบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรการ และแนวทาง
มาตรการที่ 8.1 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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แนวทาง
8.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการให้เอื้อต่อระบบการ
บริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
8.1.2 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
8.1.3 ปรับปรุงระบบการให้บริการในลักษณะการลดขั้นตอนการทำงาน และการพัฒนาให้มี
ลักษณะการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
8.1.4 พัฒนากระบวนการติดตามประเมินผล ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานขององค์กร
8.1.5 นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารและการให้บริการ
8.1.6 พัฒนาดัชนีชี้วัดการให้บริการ (KPI) ในระดับองค์กร ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล
8.1.7 ส่งเสริมให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการบริหารท้องถิ่น
8.1.8 มีหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
มาตรการที่ 8.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
แนวทาง
8.2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อสาธารณะให้กับประชาชน
ในพื้นที่อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
8.2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เพื่อการเผยแพร่
ข่าวสารให้กับประชาชน
8.2.3 จัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กรในรูปแบบต่าง ๆ
8.2.4 จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ
มาตรการที่ 8.3 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่อง
แนวทาง
8.3.1 วิเคราะห์โครงสร้างอัตรากำลังบุคลากรโดยเฉพาะสาขาเฉพาะด้านให้สอดคล้องและเอื้อต่อ
การปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
8.3.2 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ
8.3.3 พัฒนาบุคลากร ในหน่วยงานให้มีขีดความสามารถ ด้านภาษารองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
8.3.4 จัดหาและพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
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มาตรการที่ 8.4 สร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการให้บริการแก่บุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
แนวทาง
8.4.1 ส่งเสริมการสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานและความภักดีต่อองค์กรให้กับบุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.4.2 ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรการที่ 8.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
แนวทาง
8.5.1 ผลักดันให้มีการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.5.2 สนับสนุนให้งบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเขตรับผิดชอบ โดยการสร้าง
การมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาท้องถิ่น
(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ.2566 – 2570)
1) วิสัยทัศน์ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
“พัฒ นาชัยภูมิเป็น ศูน ย์กลางเชื่อมโยงทุกภูมิภาค ประชาชนมั่นคงเป็นสุข เศรษฐกิจพัฒ นาอย่างยั่งยืน
การศึกษาเป็นเลิศ สังคมมีความเป็นธรรม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและรองรับประชาคมอาเซียน
2. จังหวัดชัยภูมิมีชื่อเสียงด้านกีฬาเพิ่มขึ้น
3. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสาน
ตัวชี้วัด
1. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษา
2. ประเภทกีฬาที่ได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะที่สูงขึ้น
3. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสืบสาน เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
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กลยุทธ์
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบนอก
ระบบและตามอัธยาศัย
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
3. สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
4. จัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
5. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
6. ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา นันทนาการและการ
ออกกำลังกาย
7. ส่งเสริม สนับสนุน งานศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาด้านการศึกษา
จำนวนสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระบบ
ประกันคุณภาพภายนอก
จำนวนโครงการที่สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
จำนวนโครงการในการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
จำนวนโครงการในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
จำนวนโครงการที่ส่งเสริม สนับสนุน การกีฬา
นันทนาการและการออกกำลังการ
จำนวนโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนงานศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ค่าเป้าหมาย
หน่วย
ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
นับ
เป้าประสงค์ : สถานศึกษา โครงการ 5
6
7
8
9
มี ก ารจั ด การศึ ก ษาตลอด
ชี ว ิ ต และรองรั บ ประชาคม
อาเซียน
ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านการศึกษา
จำนวน 5 10 15 20 25

โครงการ

1

1

1

1

1

โครงการ

1

2

3

4

5

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและ
จำนวน
สนับสนุนการศึกษา โครงการ/
ทั้งในระบบนอก
กิจกรรมที่
ระบบและตาม
ส่งเสริมและ
อัธยาศัย
สนับสนุนด้าน
การศึกษา
2. ยกระดับ
จำนวน
คุณภาพการศึกษา สถานศึกษาที่
ให้ได้มาตรฐาน
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินระบบ
ประกัน
คุณภาพ
ภายนอก
3. สนับสนุนสิ่ง
จำนวน
อำนวยความสะดวก โครงการที่
เพื่อการเรียนรู้
สนับสนุนสิ่ง
ตลอดชีวิต
อำนวยความ
สะดวกการ
เรียนรู้ตลอด
ชีวิต
4. จัดหาและพัฒนา จำนวน
แหล่งเรียนรู้
โครงการใน
นวัตกรรมและ
การจัดหาและ
เทคโนโลยี
พัฒนาแหล่ง
สารสนเทศเพื่อ
เรียนรู้
การศึกษา
นวัตกรรมและ
กลยุทธ์
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เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

2566

2567

2568

2569

2570

ร้อยละ

50

55

60

65

70 5.ส่งเสริม
สนับสนุน และ
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดให้มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

โครงการ

1

2

3

4

5

6. ส่งเสริม
สนับสนุนการกีฬา
นันทนาการและ
การออกกำลังกาย

เป้าประสงค์ : ศาสนา
โครงการ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับ
การสืบสาน
ตัวชี้วัด : ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ได้รับการสืบสาน
เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

1

2

3

5

6

7. ส่งเสริม
สนับสนุน งาน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์ : จังหวัด
ชัยภูมิมีชื่อเสียงด้านกีฬา
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : ประเภทกีฬาที่
ได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะ
ที่สูงขึ้น

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การศึกษา
ร้อยละของครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ที่ได้รับการ
ส่งเสริม
สนับสนุน และ
พัฒนาให้มี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
วิชาชีพ
จำนวน
โครงการที่
ส่งเสริม
สนับสนุน
การกีฬา
นันทนาการ
และการออก
กำลังการ
จำนวน
โครงการที่
ส่งเสริม
สนับสนุนงาน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เป้าประสงค์
1. รายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น
2. สังคม ชุมชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
2. จำนวนโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กลยุทธ์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ส่งเสริมอาชีพ การลงทุน การสร้างงานสร้างรายได้
จำนวนโครงการที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น
ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้า OTOP
2. การสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของ
จำนวนโครงการที่ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
ประชาชน
3. การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต
จำนวนโครงการที่สนับสนุนการรักษาความสงบ
และทรัพย์สิน
เรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป้องกันบรรเทา
จำนวนโครงการที่สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุ
สาธารณภัย
อุบัติภัย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
5. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
จำนวนครอบครัวที่ดำเนินการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
6. ส่งเสริมและสนับสนุน เด็ก สตรี คนพิการ คนชรา
จำนวนโครงการที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
7. การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค
จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคสำคัญที่เป็นปัญหาสาธารณสุข
ในพื้นที่ลดลง (ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่)
8. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และบำบัดฟื้นฟู
จำนวนโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุน
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
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ค่าเป้าหมาย
หน่วย
ค่าเป้าหมาย
2566 2567 2568 2569 2570
นับ
เป้าประสงค์ : รายได้ต่อ โครงการ 6
7
8
9
10
ครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น
ตั ว ชี ้ ว ั ด : ร้ อ ยละของ
ประชาชนที ่ ไ ด้ ร ั บ การ
ส่ ง เสริ ม การประกอบ
อาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์ : สังคม
โครงการ
ชุมชน มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการ
ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
โครงการ

กลยุทธ์
1. ส่งเสริม
อาชีพ
การลงทุน
การสร้างงาน
สร้างรายได้
ส่งเสริมและ
สนับสนุน
สินค้า OTOP

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์
จำนวนโครงการ
ที่ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
เพิ่มขึ้น

1

1

1

1

1

2. การ
สาธารณสุข
และส่งเสริม
สุขภาพ
พลานามัยของ
ประชาชน

จำนวนโครงการ
ที่ส่งเสริม
สุขภาพของ
ประชาชน

1

1

1

1

1

3. การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อยและ
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

จำนวนโครงการ
ที่สนับสนุนการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อยและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
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เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย
2566 2567 2568 2569 2570

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

โครงการ

2

2

2

2

2

4. การป้องกัน
อุบัติเหตุ
อุบัติภัย และ
ป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย

จำนวนโครงการ
ที่สนับสนุนการ
ป้องกันอุบัติเหตุ
อุบัติภัย และ
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย

จำนวน

1

1

1

1

1

5.การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของครอบครัว
และชุมชน

โครงการ

2

3

6

5

6

6. ส่งเสริมและ
สนับสนุน เด็ก
สตรี คนพิการ
คนชรา
ผู้ด้อยโอกาส
และประชาชน
ในสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

จำนวนครอบครัว
ที่ดำเนินการ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ
ครอบครัวและ
ชุมชน
จำนวนโครงการที่
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้น

จำนวน

3

3

3

3

3

7. การเฝ้าระวัง
ป้องกันและ
ควบคุมโรค

จำนวนผู้ป่วยด้วย
โรคสำคัญที่เป็น
ปัญหาสาธารณสุข
ในพื้นที่ลดลง
(ไข้เลือดออก
ไข้หวัดใหญ่)

โครงการ

2

3

4

5

6

8. การป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด และ
บำบัดฟื้นฟูผู้
เสพ/ผู้ตดิ ยาเสพ
ติด

จำนวนโครงการที่
ส่งเสริมและ
สนับสนุน การ
ป้องปันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์
1. นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่จังหวัดชัยภูมิมากขึ้น
2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากสินค้าและบริการการท่องเที่ยว
3. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการ จำนวนถนน แหล่งน้ำที่ได้รับการบำรุงรักษา
ท่องเที่ยว
2. พัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทาง จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา
ธรรมชาติ ระบบนิเวศวิทยาทางประวัติศาสตร์
โบราณสถาน ให้มีศักยภาพ มาตรฐานและความ
ปลอดภัย
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ จำนวนกิจกรรมการท่องเที่ยวและกิจกรรม
การท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
จำนวนบุคลากรที่ผ่านการเข้าอบรมในด้านการท่องเที่ยว
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ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

หน่วยนับ

เป้ า ประสงค์ : นั ก ท่ อ งเที ่ ย ว โครงการ
เดินทางเข้าสู่จังหวัดชัยภูมิมากขึ้น
ตั วชี ้ วั ด : ร้ อ ยละที ่ เ พิ ่ ม ขึ ้ น ของ
จำนวนนักท่องเที่ยว

2566 2567
11
12

2568
13

ตัวชี้วัดระดับกล
ยุทธ์

2569 2570
14
15 1. พัฒนาและ
จำนวนถนน
ปรับปรุง
แหล่งน้ำที่ได้รับ
โครงสร้างพื้นฐาน การบำรุงรักษา
เพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยว

เป้ า ประสงค์ : รายได้ จ ากการ โครงการ
ท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด :
- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จาก
สินค้าและบริการการท่องเที่ยว
- จำนวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการ
พั ฒ นาให้ ม ีค ุณภาพได้ มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

1

2

3

4

5

2. พัฒนา
จำนวนแหล่ง
ปรับปรุง อนุรักษ์ ท่องเที่ยวที่ได้รับ
ฟื้นฟูแหล่ง
การพัฒนา
ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ระบบ
นิเวศวิทยาทาง
ประวัติศาสตร์
โบราณสถาน ให้
มีศักยภาพ
มาตรฐานและ
ความปลอดภัย

โครงการ

2

3

4

5

6

3. ส่งเสริมการ
จัดกิจกรรม
ท่องเที่ยวและ
ประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว

จำนวนกิจกรรม
การท่องเที่ยวและ
กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว

จำนวน

2

3

4

5

6

4. พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ด้านการ
ท่องเที่ยว

จำนวนบุคลากรที่
ผ่านการเข้าอบรม
ในด้านการ
ท่องเที่ยว

2-69

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ปัญหาการจัดการขยะลดลง
ตัวชี้วัด
1. จำนวนประชาชนที ่ เ ข้ า ร่ ว มในการอนุ ร ั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
2. ร้อยละของการจัดการปัญหาขยะลดลง
กลยุทธ์
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2. การแก้ไขปัญหาการจัดการมลภาวะ การกำจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าประสงค์ : ประชาชนมีส่วนร่วม โครงการ
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนที่เข้า
ร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ : ปัญหาการจัดการ
ขยะลดลง
ตัวชี้วัด : ร้อยละของการจัดการ
ปัญหาขยะลดลง

โครงการ

2566
1

1

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
จำนวนโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จำนวนโครงการในการแก้ไขปัญหา การกำจัด
มลภาวะ การกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

ค่าเป้าหมาย
2567 2568 2569
1
1
1

1

1

1

กลยุทธ์

2570
1 1. ส่งเสริมและ

ตัวชี้วัดระดับกล
ยุทธ์

จำนวนโครงการ
สนับสนุนการ อนุรักษ์
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรม และสิ่งแวดล้อม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม

1

2. การแก้ไข
ปัญหาการ
จัดการมลภาวะ
การกำจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

จำนวนโครงการใน
การแก้ไขปัญหา
การกำจัดมลภาวะ
การกำจัดขยะมูล
ฝอย และสิ่งปฏิกูล

2-70

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
เป้าประสงค์
1. เส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน
2. แหล่งน้ำได้รับการบริหารจัดการ
3. รายได้ต่อครัวเรือนภาคการเกษตรสูงขึ้น
ตัวชี้วัด
1. จำนวนถนนที่ได้มาตรฐาน
2. จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการบริหารจัดการ
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าสินค้าเกษตร
กลยุทธ์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานและถนนที่ได้รับการ
บำรุงรักษา
2. การบริหารจัดการแหล่งน้ำ
จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการบริหารจัดการ
3. ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
จำนวนโครงการที่ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตร
ค่าเป้าหมาย
หน่วย
2566
นับ
เป้ า ประสงค์ : เส้ น ทาง โครงการ 40
คมนาคมที่ได้มาตรฐาน
ตั ว ชี ้ ว ั ด : จำนวนถนนที ่ ไ ด้
มาตรฐาน
เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

2567

2568

2569

45

50

55

เป้าประสงค์ : แหล่งน้ำได้รับ โครงการ
การบริหารจัดการ
ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งน้ำที่
ได้รับการบริหารจัดการ

3

4

5

6

เป้ า ประสงค์ : รายได้ ต่ อ โครงการ
ครัวเรือนภาคการเกษตรสูงขึ้น
ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
มูลค่าสินค้าเกษตร

1

1

1

1

ตัวชี้วัดระดับกล
2570
ยุทธ์
60 1. พัฒนา
จำนวนถนนที่ได้
โครงสร้าง
มาตรฐานและถนน
พื้นฐานให้เอื้อ ที่ได้รับการ
ต่อการพัฒนา บำรุงรักษา
ในด้านต่าง ๆ
7 2. การบริหาร จำนวนแหล่งน้ำที่
จัดการแหล่ง ได้รับการบริหาร
น้ำ
จัดการ

1

3. ส่งเสริมการ
เพิ่มมูลค่า
ผลผลิตทาง
การเกษตร

จำนวนโครงการที่
ส่งเสริมการเพิ่ม
มูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์
1. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ
2. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ
3. บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้รับการพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด
1. ระดับผลการประเมินการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามเกณฑ์ที่กำหนด
2. ระดับผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
3. ระดับผลการประเมินศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
กลยุทธ์
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยและการพัฒนาท้องถิ่น
2. การบูรณาการการพัฒนาร่วมกันระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติและ
จิตสำนึกในการปฏิบัติงาน สร้างความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
จำนวนโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
จำนวนโครงการที่มีการบูรณาการร่วมกันกับ
หน่วยงานอื่น
จำนวนโครงการพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
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ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วย
นับ

กลยุทธ์

2566 2567 2568 2569
เป้าประสงค์ : ภาคประชาชนมีส่วนร่วม โครงการ
2
2
2
2
ในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ
ตัวชี้วัด : ระดับผลการประเมินการมี

เป้ า ประสงค์ : ประชาชนมี ค วามพึ ง โครงการ
พอใจต่ อ ผลงานการให้ บ ริ ก ารของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ตัวชี้วัด : ระดับผลการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ

1

1

1

1

เป้าประสงค์ : บุคลากรองค์การบริหาร โครงการ
ส่ ว นจั ง หวั ด ชั ย ภู ม ิ ไ ด้ ร ั บ การพั ฒ นา
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด : ระดับผลการประเมินศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ส่วนร่วมของภาคประชาชนตามเกณฑ์ที่
กำหนด

1

1

1

1

2570
2 1. ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและ
การพัฒนาท้องถิ่น
1 2.การบูรณาการ
การพัฒนาร่วมกัน
ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงาน
ภาครัฐ
ภาคเอกชน
1 3. ส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรให้
มีทัศนคติและ
จิตสำนึกในการ
ปฏิบัติงาน สร้าง
ความโปร่งใส
ตรวจสอบได้
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมและ
ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร

ตัวชี้วัดระดับกล
ยุทธ์
จำนวนโครงการที่
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน

จำนวนโครงการที่
มีการบูรณาการ
ร่วมกันกับ
หน่วยงานอื่น

จำนวนโครงการ
พัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า
เป้าประสงค์
1. เป็นแหล่งสร้างพลังงานทดแทน
2. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน
ตัวชี้วัด
1. จำนวนโครงการที่สนับสนุนการสร้างแหล่งพลังงานทดแทน
2. จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้
กลยุทธ์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ส่งเสริม สนับสนุน การผลิต การใช้พลังงาน
จำนวนโครงการที่ให้การสนับสนุนการผลิตการใช้พลังงาน
ทดแทน
ทดแทน
2. ส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน
จำนวนโครงการที่ส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องพลังงาน
ทดแทน
ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าประสงค์ : เป็นแหล่ง
สร้างพลังงานทดแทน
ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการที่
สนับสนุนการสร้างแหล่ง
พลังงานทดแทน
เป้าประสงค์ : เป็นแหล่ง
เรียนรูด้ ้านพลังงานทดแทน
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่
ได้รับการส่งเสริมให้เป็น
แหล่งเรียนรู้

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
จำนวนโครงการที่ให้
การสนับสนุนการผลิต
การใช้พลังงาน
ทดแทน

2566

2567

2568

2569

2570

โครงการ

1

1

1

1

1

1. ส่งเสริม
สนับสนุน การ
ผลิต การใช้
พลังงาน
ทดแทน

โครงการ

1

1

1

1

1

2. ส่งเสริมการ จำนวนโครงการที่
ให้ความรู้เรื่อง ส่งเสริมการให้ความรู้
พลังงาน
เรื่องพลังงานทดแทน
ทดแทน
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7.จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟื้นฟู พัฒนาการ
จัดบริการสาธารณะ หรือโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการ
พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มี
คุณภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยยึดหลักการพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารจัดการท้องถิ่น เป็นหน่วยสนับสนุนและบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน
และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา ดังนั้นจึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ คือ ศูนย์กลางการ
ประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่น ตอบสนองภารกิจ การจัดบริการสาธารณะในภาพรวม เพื่อพัฒนาเมือง
พัฒนาคน และพัฒนสังคมอย่างยั่งยืน

8. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์

แผนผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2566-2570
แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
พ.ศ. 2561 - 2580

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 13

แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

2. ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน

1. ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง

1.
เกษตร
และ
เกษตร
แปรรูป
มูลค่าสูง

2. การ
ท่องเที่ยว
เน้นคุณค่า
และความ
ยั่งยืน

5. ประตู
การค้าการ
ลงทุนและ
โลจิสติกส์
ของภูมิภาค

4.
การแพทย์
และ
สุขภาพ
ครบวงจร

3. ฐาน
การผลิต
ยานยนต์
ไฟฟ้า

๑.พัฒนาภาคเกษตรไปสู่เกษตร
สมัยใหม่ เพื่อต่อยอดไปสู่
เศรษฐกิจชีวภาพ

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

๒.บริหารจัดการน้าให้
เพียงพอ เพื่อรองรับการ
พัฒนา

1.การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์
เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนทังในภาคประเทศและ
ต่างประเทศ

แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ
พ.ศ. 2566 - 2570

1.การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
พ.ศ. 2566 - 2570
แผนยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ
พ.ศ. 2566 - 2570

1.การพัฒนา
คนและสังคม
ที่มีคุณภาพ

2.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่
ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยั่งยืน

1.การพัฒนาการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และการกีฬา

๓.พัฒนาผลิตภัณฑ์พืนถิ่นไปสู่
มาตรฐานสากล เพื่อสร้างเศรษฐกิจ
ในชุมชน

8. พืนที่
และเมืองมี
ความเจริญ
ทันสมัยและ
น่าอยู่

4.พัฒนาโครงสร้าง
พืนฐานเชื่อมโยง
ระหว่างเมือง

2.การบริหารจัดการการท่องเที่ยว

4.การพัฒนา
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยว

3.การพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยว

9. ความ
ยากจนข้ามรุ่น
ลดลงและได้รับ
ความคุ้มครอง
ทางสังคม
เพียงพอ

3.ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
กีฬา นันทนาการและเชิงนิเวศน์สู่
มาตรฐานสากล

3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

5.การส่งเสริมการ
อนุรักษ์และใช้
พลังงานอย่างมี
คุณค่า

4.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็น
ศูนย์กลางทางการตลาดและการ
เชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5.การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและ
เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ

11. ลด
ความ
เสี่ยงจาก
ภัย
ธรรมชาติ

10.
เศรษฐกิจ
หมุนเวียน
และสังคม
คาร์บอนต่้า

5.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวส้าคัญและแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนให้ได้มาตรฐาน

2.การส่งเสริมและยกระดับนวัตกรรมแปรรูปการผลิตที่
เอือต่อการตลาดด้านเกษตรและอุตสาหกรรมที่
เหมาะสมกับการลงทุนการผลิต

3.การพัฒนา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถ
ด้านการเกษตร

2.การสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

7. SMEs
วิสาหกิจชุมชน
และวิสาหกิจ
เพื่อสังคมเติบโต
อย่างต่อเนื่อง

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

12. ก้าลังคน
มีสมรรถนะ
สูงตอบโจทย์
การพัฒนา
แห่งอนาคต

13.
ภาครัฐที่มี
สมรรถนะ
สูง

6.ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ได้มาตรฐาน
และแก้ปัญหาความยากจนให้กับผู้มีรายได้
น้อย เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม

4.ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั่วถึงและมี
ภูมิคุ้มกันที่ดีอย่างยั่งยืนเพื่อสุขภาวะที่ดีของคนในกลุ่ม
จังหวัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง

7.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วน
ร่วมและยั่งยืน

8.การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
มีประสิทธิภาพ

6.การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

7.การส่งเสริมอนุรักษ์และ
ใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
พ.ศ. 2560 - 2579

6.
อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะและ
บริการดิจิทัล

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม
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(3) การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากการรวบรวมข้อมูลประเด็นการพัฒนา ผลการพัฒนาที่ผ่านมา ศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาค ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประเทศไทย นโยบาย Thailand 4.0 รวมทั้งนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน
ปัญหาความต้องการของประชาชน ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นระดับ
จังหวัด หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ศักยภาพโดยเครื่องมือ SWOT
Analysis ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านเทคโนโลยี ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดังนี้
1. ปัจจัยภายใน (Internal Factors) พบว่าจุดแข็ง (S) หรือข้อได้เปรียบ และจุดอ่อน (W) หรือข้อ
เสียเปรียบที่สำคัญมีดังนี้
1.1 จุดแข็ง (Strength = S) ในภาพรวมของจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย
(1) มีพื้นที่ที่เหมาะสมในการทำการเกษตรประมาณ 3.4 ล้านไร่ สามารถเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
หลายชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย พริก และพืชผักผลไม้อื่น ๆ มีอุตสาหกรรมการเกษตรรองรับ
ทั้งนี้มีอัตราผลผลิตต่อไร่สูงเมื่อเทียบกับผลผลิตเฉลี่ยของประเทศ
(2) มีโรงงานอุตสาหกรรมการแปรรูปการเกษตรกระจายตัวอยู่ในทุกพื้นที่ ทำให้สินค้าทางการ
เกษตรมีมูลค่ามากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 20 โรงงานในจังหวัดชัยภูมิที่สำคัญ ได้แก่ การทำผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง
เป็นหลัก จำนวน 81 โรงงาน โรงสีข้าว จำนวน 17 โรงงาน และอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลทราย จำนวน 2
โรงงาน
(3) เป็นพื้นที่เหมาะสมต่อการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนด้านการเกษตร แหล่งน้ำที่สำคัญของจังหวัด
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิเป็นแหล่งต้นน้ำหลายแห่ง ประมาณ 6 แห่ง ได้แก่ ต้นน้ำชี ลำน้ำพรม ลำห้วยชีลอง ลำปะ
ทาว ลำคันฉู บึงละหาน ซึ่งบึงละหาน อำเภอ จัตุรัส เป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ สามารถใช้
ประโยชน์จากน้ำเพื่อการเกษตรได้มากขึ้น
(4) ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดมีความเหมาะสมสามารถเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งกับ
ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยรอบ และมีเส้นทางคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงสู่
อาเซียน
(5) มีทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และมีพื้นที่ป่าเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นอันดับสองของภาค
ตะวัน ออกเฉีย งเหนือโดยมีพื้น ที่ป ่าสงวนแห่งชาติ 11 แห่ง อุทยานแห่งชาติ 4 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
2 แห่ง สวนรุกขชาติ 2 แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ 1 แห่ง
(6) มีโครงการส่งเสริมสนับสนุนร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน
ในการพัฒนา ฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม แหลงน้ำ ลุ่มน้ำ ลำคลอง และป่าไมที่มีความอุดมสมบูรณ
(7) มีการปลูกป่าและฟนฟูทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งบูรณาการบริหารจัดการดิน น้ำ ขยะ และ
มลภาวะในเขตพื้นที่
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(8) มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวจำนวนมากประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ 28 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุและโบราณสถาน 12 แห่ง และแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 6 แห่ง ซึ่งมีสภาพสวยงามเป็นธรรมชาติ
(9) จังหวัดมีแหล่งแร่ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ คือแร่โปแตชที่คุ้มค่า ต่อการทำเหมืองแร่และ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง ซึ่งมีรายงานผลการศึกษาเรียบร้อย
(10) จังหวัดมีสถานที่ออกกำลังกายที่เพียงพอหลายแห่ง เช่นสนามกีฬากลางจังหวัด สนามกีฬา
พละศึกษา สนามกีฬาเทศบาล ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ สวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า สวนสาธารณะ
หนองหลอด เป็นต้น สามารถรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาได้ทุกประเภทและเป็นสถานที่พักผ่อนและออกกำลัง
กายของประชาชน การจัดงานและกิจกรรมการกุศลต่าง ๆ
(11) มีแหล่งผลิตพลังงานทดแทน จำนวนมาก เช่น กังหันลม โซล่าเซลล์
(12) มีศักยภาพด้านพลังงานทดแทน เช่น พลังงานจากลม น้ำ ชีว มวล ชีว ภาพ เอทานอล
(จังหวัดมีกำลังการผลิตเอทานอล 5 แสนลิตร/วัน) จากข้อมูลการใช้พลังงานในจังหวัดชัยภูมิ พบว่า จังหวัดมี
ศักยภาพการผลิตอยู่ที่ 95% โดยอีก 5% จะเป็นพลังงานทดแทน
(13) ผู้บริหารใหความสําคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ โดยการ
ส่งเสริมสนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งในสถานศึกษา สถานีตำรวจ และหน่วยงานราชการ
อื่น
(14) มีการกําหนดแนวทางในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิชัดเจน ตอเนื่อง และเปนรูปธรรม
(15) มีเส้นทางคมนาคมสามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ
(16) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิมีตัวแทนที่เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมี
ความใกลชิดกับประชาชน ทำให้รูปญหาในพื้นที่และสามารถแก้ไขปัญหาได้ตามความต้องการของประชาชน
(17) มีแผนการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคลองกับแนวนโยบาย ระดับชาติ
1.2 จุดอ่อน (Weakness = W) ในภาพรวมของจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย
(1) แหล่งกักเก็บน้ำต้นทุนและระบบชลประทานไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรและ
ไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะเขื่อนขนาดใหญ่ พื้นที่ที่อยู่ในระบบชลประทาน ประมาณ 148,252 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 4.36 ของพื้นที่เกษตรกรรม
(2) สินค้าทางการเกษตรไม่มีตลาดรองรับเพียงพอ และไม่มีคุณภาพ ที่สามารถแข่งขันได้
(3) ขาดการพัฒ นาความรู้ด้านเทคโนโลยี การตลาด การบริหารจัดการของผู้ประกอบการ
หัตถกรรมพื้นบ้าน และสินค้าพื้นเมือง
(4) แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งขาดการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมจากภาครัฐ ชุมชนและ
ท้องถิ่น ในด้านเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ระบบสาธารณูปโภค ตลอดจน การประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวที่ยังไม่มีการบูรณาการที่ชัดเจน

2-78

(5) ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการยังไม่ได้มาตรฐานและไม่เพียงพอ
ไฟฟ้าและประปายังไม่ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
(6) ขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน เช่น นักวิจัย และบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีความรู้เฉพาะด้าน
(7) การประสานงาน การอํานวยการความรวมมือจากภาครัฐและเอกชน ประชาชนไมทั่วถึง
และระบบฐานขอมูลไมเพียงพอ
(8) ความซ้ำซ้อนของภารกิจ อำนาจหนาที่และ บทบาทที่ดำเนินการตอกลุมเปาหมาย
(9) มีองคกรที่มีภารกิจที่คลายคลึงกัน เชน พมจ. อาจเปนการซ้ำซ้อน เชน งานคนพิการ
(10) ไม่มีการพัฒนาหรือสรางแหลงท่องเที่ยวแหงใหม่
(11) ประชาชนขาดจิตสำนึกในการปองกันและแกไขปญหามลพิษ มลภาวะ ขยะมูลฝอยจน
กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชนทองถิ่น
(12) การประชาสัมพันธรณรงคและใหความรูแก ประชาชนดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติมี
ไมตอเนื่อง
(13) ประชาชนยั ง ไม มี ค วามรู ค วามเขาใจในการรั ก ษา การใชทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมเทาที่ควร มีการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไมเหมาะสมทำใหเกิดผลกระทบตอสภาพ
แวดลอมภาวะโลกรอน และสุขภาพของประชาชน
(14) กิจกรรมการอนุรักษดานตาง ๆ ไมครอบคลุมไมหลากหลายไมตอเนื่อง
(15) ลักษณะงานซ้ำซอนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ทม. ทต. อบต. ในพื้นที่จังหวัด)
(16) มีห นวยงานอื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณจำนวนมาก และโครงการที่ขอรับการ
สนับสนุนสวนมากไมใช่อำนาจหนาที่ของ อบจ. ทำให อบจ.ไมสามารถแกไขปญหาความตองการของประชาชนใน
พื้นที่ได้
(17) ขาดการบูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของอื่นๆ ในพื้นที่ทําใหเกิดความซ้ำซอนของงาน
2. ปัจจัยภายนอก (External Factors) พบว่าโอกาส (Opportunities) หรือข้อได้เปรียบของจังหวัดที่
ส่งผลต่อการพัฒนา และข้อจำกัด/อุปสรรค (Threats) หรือสภาพแวดล้อมที่เป็นปัญหาต่อการพัฒนาจังหวัดสรุป
ดังนี้
2.1 โอกาส (O) ในภาพรวมของจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย
(1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกัน
(2) การเปิดประชาคมอาเซียนทำใหเกิดการสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรูด้านเทคโนโลยี
และบุคลากรดานการศึกษา
(3) เทคโนโลยีมีความเจริญกาวหนาสูง ทำใหเกิดโอกาสในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ทางไกล สามารถนำระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในการใหบริการทางการศึกษาได้อยางหลากหลาย
(4) มีเครือขายภาคีภาคประชาสังคมที่เขมแข็ง หลากหลาย และเกิดกลไกการมีสวนร่วม
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บูรณาการและสรางสรรค์ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(5) นโยบายรัฐบาลส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลโดยให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวใน
ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
(6) เกิดกระแสทางสังคม และการรณรงคทางสื่อตาง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ ง
แวดลอมทำให้ประชาชนมีความตื่นตัว และใหความสำคัญในการปองกัน รักษาสิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้น
(7) การรณรงคเรื่องภาวะโลกรอนลดใชพลังงานและทำใหเกิดการใชพลังงานทดแทน
มากขึ้น เชน ใชวัตถุอินทรียเพื่อการเกษตร
(8) ในปัจจุบันได้มีการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ให้อำนาจ
หน้าที่เกี่ยวกับบริการสาธารณะแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมากขึ้น
(9) ภาครัฐใหความสำคัญกับการขยายและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
(10) จังหวัดชัยภูมิ มีโรงงานอุตสาหกรรม มีกิจการตาง ๆ มากมาย กิจการทองเที่ยว และ
ประเภทต่างๆ ซึ่งสงผลใหจังหวัดมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในทางที่ดี
(11) มีการบูรณาการกับหนวยงานทั้งของภาครัฐและเอกชน
(12) นโยบายของรัฐบาลมีการส่งเสริมดานการพัฒนาดานการขนสง และโลจิสติกส
(13) นโยบายรัฐบาลรัฐบาลสนับสนุนให้อ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดบริการ
สาธารณะของท้องถิ่นมากขึ้น
(14) ความกาวหนาของเทคโนโลยี และการสื่อสารได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว สามารถนำมาใชใน
การเผยแพรขอมูลขาวสาร
(15) การประกาศพระราชกฤษฎีกาวาด้วยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มีเปาหมายมุ่งมั่นใหสวนราชการดำเนินการใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน
(16) การปฏิรูประบบราชการไทยตามยุทธศาสตรการพัฒนา ระบบราชการนำไปสู่การให
บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพขององคกร
(17) กระแสสังคม รัฐธรรมนูญและแผนชาติ ฯ เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนร่วม
(18) กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นมีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานเพื่อให อปท.
ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
(19) กระแสสังคมโลกให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพ ประกอบกับโครงสร้างประชากรสัดส่วน
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการสินค้าและบริการด้านสุขภาพสูงขึ้น เช่น อาหารมาตรฐานอินทรีย์ พืชสมุนไพร
(20) โครงการศึกษาความเหมาะสมของการก่อสร้างทางรถไฟ จากการประชุมภาคเอกชนใน
จังหวัดชัยภูมิ มีมติเห็นด้วยกับเส้นทางที่ 1 คือ โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายจัตุรัส-ชัยภูมิ-หนองบัวลำภู-เลย
ที่ผ่าน 4 จังหวัด อีกทั้งเส้นทางดังกล่าวมีสภาพเป็นที่ราบ ไม่มีพื้นที่อุทยาน
2.2 ข้อจำกัด/อุปสรรค (T) ในภาพรวมของจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย
(1) อำนาจหนาที่ตามแผนกระจายอำนาจฯ ยังไม่มีความชัดเจนในภารกิจ
(2) ชุมชนมีการแพรกระจายของสารเสพติด ความเจริญของเทคโนโลยีส งผลใหนักเรียนบาง
สวนเปนกลุมเสี่ยงและมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค
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(3) เสนทางคมนาคมที่เปนโครงขายเชื่อมโยงและเขาถึงแหล่งท่องเที่ยวยังไม่เพียงพอและทั่วถึง
(4) ประสบปั ญ หาภั ย ธรรมชาติ ต ามฤดู ก าลซ้ ำ ซาก เช่ น ภั ย แล้ ง น้ ำ ท่ ว ม และเกิ ด ปั ญ หา
ด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
(5) ข้อจำกัดด้านกฎหมาย และการแก้ไขกฎหมายบ่อยครั้งทำให้แนวทางการปฏิบัติราชการ
บทบาทไม่ชัดเจน
(6) ระบบ Logistics ยังไมมีความพรอมทันตอเวลา ปจจุบันเสนทางหลักในเขตเมืองคับแคบ
การจราจรแออัดไมสะดวกในชั่วโมงเรงดวนและชวงเทศกาลทองเที่ยว
(7) มีเขตพื้น ที่ ร ับ ผิ ดชอบทั ้งจัง หวั ด งบประมาณในการพัฒ นาจึง กระจายทุ ก พื ้น ที่ ท ำให้
ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ครบถ้วนตามความต้องการของประชาชน
(8) ผลกระทบหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
เป็นการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถควบคุมได้ มีดังนี้
1. สภาพภูมิอากาศของโลกและของประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ความแห้งแล้งและน้ำท่วม
มากขึ้น อันเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อน การตัดไม้ทำลายป่า การทำลายธรรมชาติและการพัฒนาบ้านเมืองของ
ประเทศต่าง ๆ
2. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อนบ้านและคู่ค้าเพิ่มมากขึ้น
3. จังหวัดชัยภูมิมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาการแข่งขันในทุกด้านจากจังหวัดนครราชสีมา และ
จังหวัดขอนแก่นในการดึงดูดทุนและทรัพยากรไปจากจังหวัดมากยิ่งขึ้น จังหวัดชัยภูมิต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านที่มีศักยภาพสูงมาพัฒนาให้แตกต่างจากสองจังหวัดนี้จึงจะทำให้สามารถส่งเสริมเศรษฐกิจของ
จังหวัดให้สูงขึ้นได้
4. ราคาสินค้าเกษตรมีความผันผวนตามราคาตลาดโลก และมีการแข่งขันกับประเทศอื่นทั้งด้าน
ราคาและคุณภาพ ในขณะที่ต้นทุนการผลิตทางเกษตรกรของจังหวัดสูง ซึ่งจะส่งผลปัญหาด้านการตลาด
5. ประเทศไทยในภูมิประเทศเอเชีย เช่น จีน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ เป็นคู่แข่งขันทางการค้าสินค้า
เกษตรและอุตสาหกรรมของไทยและของจังหวัด ทำให้การแข่งขันสูงซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการผลิตของไทยที่
จะต้องปรับตัวในการลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น
6. โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ วัยเด็กและวัยทำงานลดลง ประชากรทุก
ช่วงวัยมีปัญหาเชิงคุณภาพ
7. ความเหลื่อมล้ำในมิติต่าง ๆ ส่งผลต่อการสร้างความสามัคคีในสังคมและเป็นข้อจำกัดต่อการ
ยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์
8. เศรษกิจไทยได้รับความท้าทายจากการเป็นสังคมผู้สูงอายุ และการแข่งขัน จากประเทศเพื่อนบ้าน
9. ข้อจำกัดด้านทรัพยากร และแรงงาน ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต และความเป็นอยู่ของประชาชน
10. ความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน จำเป็นต้องปฏิรูประบบราชการ และการเมือง
หรือให้เกิดการบริหารที่ดี

ส่วนที่ 3
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปสู่การปฏิบัติ
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ส่วนที่ 3 การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร์

1 การพัฒนาการศึกษาศาสนา

ด้าน
บริการชุมชนและสังคม

วัฒนธรรม และการกีฬา

แผนงาน
- การศึกษา

หน่วยงาน

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

สนับสนุน

กองการศึกษาฯ

- การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

2 กาสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

บริการชุมชนและสังคม

และพัฒนาคุณภาพชีวิต

3 การพัฒนาการท่องเที่ยว

บริการชุมชนและสังคม

- สาธารณสุข

กองสาธารณสุข

- เคหะและชุมชน

กองช่าง

- สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

- การศาสนา วัฒนธรรม

สานักปลัดฯ

อบต.สามสวน

และนันทนาการ
4 การบริหารจัดการทรัพยากร

บริการชุมชนและสังคม

- เคหะและชุมชน

กองสาธารณสุข

การเศรษฐกิจ

- อุตสาหกรรมและการโยธา

กองช่าง

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

อบต.ทุ่งลุยลาย
อบต.โนนคูณ
ทต.คอนสาร
ทต.ห้วยยาง
อบต.ดงกลาง
อบต.ตาเนิน
อบต.หนองฉิม
อบต.รังงาม
อบต.หนองบัวโคก
ทต.จัตุรัส
อบต.บ้านกอก
อบต.หนองโดน

3- 2

ส่วนที่ 3 การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

หน่วยงาน

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

สนับสนุน
อบต.ส้มป่อย
อบต.ศรีสาราญ
อบต.ยางหวาย
อบต.บ้านโสก
อบต.ช่องสามหมอ
อบต.คอนสวรรค์
อบต.แหลมทอง
อบต.บ้านเจียง
อบต.เจาทอง
อบต.หนองคอนไทย
อบต.กวางโจน
ทต.บ้านเพชรภูเขียว
อบต.ธาตุทอง
อบต.โคกสะอาด
ทต.เกษตรสมบูรณ์
อบต.กุดเลาะ
ทต.บ้านเดื่อ
อบต.หนองโพนงาม
อบต.บุ่งคล้า
อบต.ลาดใหญ่
อบต.ท่าหินโงม
อบต.นาฝาย
ทต.ตลาดแร้ง
ทต.บ้านเขว้า
อบต.ภูแลนคา
อบต.นายางกลัก
อบต.บ้านไร่

3- 3

ส่วนที่ 3 การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

หน่วยงาน

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

สนับสนุน
อบต.โป่งนก
อบต.โสกปลาดุก
ทต.หนองบัวระเหว
อบต.ห้วยแย้
อบต.ซับใหญ่
อบต.ตะโกทอง
อบต.ท่ากูบ
อบต.ท่าใหญ่
อบต.กุดชุมแสง
อบต.วังชมภู
ทต.หลวงศิริ
ทต.บ้านเต่า
อบต.หนองคู
ทต.บ้านแท่น

- การเกษตร

กองช่าง

อบต.เจาทอง
อบต.โนนกอก

6 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

บริหารทั่วไป

บริหารงานทั่วไป

กองยุทธศาสตร์ฯ
สานักปลัดฯ
สานักงานเลขานุการฯ

7 การส่งเสริมการอนุรักษ์

บริการชุมชนและสังคม

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า

รวม

7 ยุทธศาสตร์

3 ด้าน

8
7 แผนงาน

7 ส่วนราชการ

56 หน่วยงาน

ผ.01

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

ผ 01

แผนพัฒนำท้องถิน่ (พ.ศ. 2566-2570)
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ปี 2567
ปี 2568

ปี 2566
ยุทธศำสตร์

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร

ปี 2569
จำนวน
โครงกำร

ปี 2570

งบประมำณ

จำนวน
โครงกำร

รวม 5 ปี

งบประมำณ

จำนวน
โครงกำร

60 148,603,700

303

736,069,800

60

3,693,750

25

95,331,000

งบประมำณ

1. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำกำรศึกษำ
ศำสนำ วัฒนธรรมและกำรกีฬำ
1.3 แผนงานการศึกษา

62

141,155,000

61

149,103,700

60

148,603,700

60

148,603,700

1.8 แผนงานเการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

12

738,750

12

738,750

12

738,750

12

738,750

1.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

25

95,331,000

รวม
2. ยุทธศำสตร์ กำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของชุมชนและพัฒนำคุณภำพชีวิต
2.4 แผนงานสาธารณสุข
2.6 แผนงานเคหะและชุมชน
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวม
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว

99

237,224,750

73

149,842,450

72

149,342,450

72

149,342,450

72

149,342,450

388

835,094,550

22

18,455,924

22

18,455,924

22

18,455,924

22

18,455,924

18,455,924

1
28
51

1,763,000
33,620,000
53,838,924

22
1

28
50

33,620,000
52,075,924

28
50

33,620,000
52,075,924

28
50

33,620,000
52,075,924

28
51

6,000,000
33,620,000
58,075,924

110
2
140

92,279,620
7,763,000
168,100,000

252

268,142,620

3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
รวม
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
4.6 แผนงานเคหะและชุมชน

5
5

6,300,000
6,300,000

5
5

3,350,000
3,350,000

5
5

8,400,000
8,400,000

4
4

2,750,000
2,750,000

4
4

3,000,000
3,000,000

23
23

23,800,000
23,800,000

1

500,000

1

500,000

1

500,000

1

500,000

1

500,000

5

2,500,000

รวม

1

500,000

1

500,000

1

500,000

1

500,000

1

500,000

5

2,500,000

12

738,750

1

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

ผ 01

แผนพัฒนำท้องถิน่ (พ.ศ. 2566-2570)
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ปี 2567
ปี 2568

ปี 2566
ยุทธศำสตร์

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร

ปี 2569
จำนวน
โครงกำร

ปี 2570

งบประมำณ

จำนวน
โครงกำร

รวม 5 ปี

งบประมำณ

จำนวน
โครงกำร

22 199,326,270

174

1,404,224,808

24

งบประมำณ

5. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ ฐำน
และเพิม่ มูลค่ำผลผลิตทำงกำรเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

57

496,875,738

38

275,723,000

5.10 แผนงานการเกษตร

22

128,145,000

1

4,273,000

รวม
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี

79

625,020,738

39

279,996,000

34

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

16

13,581,000

16

13,581,000

รวม

16

13,581,000

16

1

1,000,000

1
252

23

183,444,800

1

2,028,000

248,855,000

24

185,472,800

22

199,326,270

198

134,446,000
1,538,670,808

16

13,581,000

16

13,581,000

16

13,581,000

80

67,905,000

13,581,000

16

13,581,000

16

13,581,000

16

13,581,000

80

67,905,000

1

1,000,000

1

1,000,000

1

1,000,000

1

1,000,000

5

5,000,000

1,000,000

1

1,000,000

1

1,000,000

1

1,000,000

1

1,000,000

5

5,000,000

937,465,412

185

500,345,374

179

473,754,374

168

404,722,174

167

424,825,644

951

2,741,112,978

34

248,855,000

7. ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์และ
กำรใช้พลังงำนอย่ำงมีคณ
ุ ค่ำ
7.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

รวม
รวมทั้งสิ้น

2

ผ.02

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและการกีฬา

ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการพัฒนาการ

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

19,500,000 19,500,000 19,500,000 19,500,000 19,500,000 โรงเรียนในสังกัดองค์

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.นักเรียนได้รับการ

กองการศึกษาฯ

1.เพื่อพัฒนาและส่งเสริม

เป้าหมายเชิงปริมาณ

จัดการศึกษา

การจัด กิจกรรมการเรียน

โรงเรียนในสังกัดองค์การ

การบริหารส่วนจังหวัด

พัฒนาและส่งเสริมการจัด

โดยใช้โรงเรียนเป็น

การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ชัยภูมิได้รับการพัฒนา

กิจกรรมการเรียนการสอน

ฐานในการ

ทั้ง 5 กลุ่มสาระ ดังนี้

ได้รับการพัฒนา

และส่งเสริมการจัดการ

2.โรงเรียนมีความคล่องตัวใน

พัฒนาท้องถิ่น

1.1กลุ่มสาระการเรียนรู้

และส่งเสริมการจัดการศึกษา

ศึกษา จานวน 26 แห่ง

การบริหารจัดการด้าน

(SBMLD)

ภาษาต่างประเทศ

จานวน 26 โรงเรียน

งบประมาณและ

(ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน)

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ด้านบริหารงานทั่วไป

1.2กลุ่มสาระการเรียนรู้

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร

3.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

สุขศึกษาและพลศึกษา

ส่วนจังหวัดชัยภูมิสามารถบริหาร

เรียนที่ดีเป็นเลิศตามศักยภาพ

(ฟุตบอล/วอลเล่ย์บอล)

และจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน

ของแต่ละคนจนสามารถนาไป

1.3กลุ่มการเรียนการสอนกลุ่ม เป็นฐานได้อย่างคล่องตัว

ประกอบอาชีพได้

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และมีประสิทธิภาพ

4.เด็กเยาวชนและประชาชน

และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)

ได้เรียนรู้ตามความต้องการ

1.4กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

และตามศักยภาพของ

(กีต้าร์)

แต่ละบุคคล
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.5กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
(อาหารไทย/งานประดิษฐ์)
2.เพื่อส่งเสริมการศึกษาในระบบ
3.เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา
นอกระบบโดยโรงเรียนจัดการ
ฝึกอบรมมาให้ความรู้ตามความ
ต้องการของเด็ก เยาวชน
และประชาชน
4.เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัยโดยโรงเรียนจัดหา
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายตาม
ความต้องการของเด็ก เยาวชน
และประชาชนในท้องถิ่น
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษา

330,000 330,000

330,000

330,000

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

330,000 นักเรียน นักศึกษา

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
เด็กนักเรียน นักศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. เพื่อสนับสนุนเด็ก

เป้าหมายเชิงปริมาณ

กองการศึกษาฯ

เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส

เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่

และผู้ด้อยโอกาส

และผู้ด้อยโอกาสได้รับ

ได้รับการศึกษาในระดับ

จังหวัดชัยภูมิ ทั้ง 16 อาเภอ

ได้รับการสนับสนุนทุน

การส่งเสริมและสนับสนุน

ที่สูงขึ้น

ได้รับการสนับสนุนทุน

การศึกษาตามประกาศ

ด้านศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

2. เพื่อให้เด็กและเยาวชน

การศึกษาเป็นไปตาม

ขององค์การบริหารส่วน ทาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

และผู้ด้อยโอกาสได้รับ

ประกาศขององค์การ

จังหวัดชัยภูมิ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ร้อยละ100

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนของ
ครอบครัวที่ยากจน
ขาดโอกาสในการศึกษา
ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการสนับสนุนการ 1. เพื่อสนับสนุนการจัด
เรียนร่วมหลักสูตร

การศึกษาด้านอาชีวศึกษา

เป้าหมายเชิงปริมาณ
สถานศึกษาในสังกัดที่

500,000

500,000

-

-

2570
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สถานศึกษาที่เข้าร่วม

1.สถานศึกษามีรูปแบบ กองการศึกษาฯ

จัดการเรียนร่วมอาชีว

และมีกระบวนการบริหาร

อาชีวศึกษาและมัธยม แก่นักเรียน สถานศึกษา

จัดการเรียนร่วมอาชีวศึกษา

ศึกษาและมัธยมศึกษา

จัดการที่เหมาะสมมีแนว

ศึกษาตอนปลาย

สังกัดองค์การบริหารส่วน

ตอนปลาย(ทวิศึกษา)

ทางในการเปิดสอนหลักสูตร

(ทวิศึกษา)

จังหวัดชัยภูมิ ให้กว้างขวาง

และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ทวิศึกษา) ที่

ได้อย่างมีคุณภาพและ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สถานศึกษาสังกัด

ยิ่งขึ้น

ได้มาตรฐานร้อยละ80

ควบคู่กับหลักสูตรมัธยม

องค์การบริหาร

2. เพื่อสร้างโอกาสให้

มีความประสงค์จะเข้าร่วม
จาก 26 แห่ง

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผู้เรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

สนองความต้องการของ

ยากจน ด้อยโอกาสทางการ

สถานศึกษาในสังกัดที่

ผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น

ศึกษา ได้เข้าศึกษาในด้าน

จัดการเรียนร่วมอาชีวศึกษา

2. สถานศึกษาในสังกัด

อาชีพตามหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ทวิศึกษา) ได้อย่างมี
คุณภาพและมีมาตรฐาน

ศึกษาตอนปลายและตอบ

จัดการศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษา
เน้นบูรณาการการเรียนรู้กับ
การทางานระบบการเรียน
การสอนการฝึกงานการจัด
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การเรียนการสอนในทุกรูปแบบ
ของการจัดการอาชีวศึกษา
3.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ ได้ขยายโอกาส
การจัดการศึกษาในหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ทวิศึกษา) ให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น และสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนในพื้นที่
ห่างไกล ยากจน ด้อยโอกาส
ทางการศึกษา เข้าศึกษา
ต่อด้านอาชีพตามหลักสูตร
อาชีวศึกษา
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ

1.เพื่อให้นักเรียนทุกคนมี
ความพร้อมที่จะได้รับการ

เป้าหมายเชิงปริมาณ
สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่าย

จัดการศึกษาตั้งแต่

ศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

ระดับอนุบาลจนจบ

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

44,875,000 49,363,500 49,363,500 49,363,500 49,363,500 นักเรียนในโรงเรียนสังกัด 1. นักเรียนมีความรู้

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วน

ความสามารถทักษะการ

ในการจัดการศึกษาตั้งแต่

จังหวัดชัยภูมิ ได้รับ

เรียนรู้ตลอดชีวิต มีสติรู้ทัน

ระดับอนุบาลจนจบการ

การสนับสนุน

มีปัญญารู้คิด มีสมรรถนะ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นค่าจัดการเรียนการสอน
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) อย่างมีคุณภาพ
(รายหัว)
ได้มาตรฐาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นค่าจัดการ
เรียนการสอน (รายหัว)

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ

และมีคุณธรรม รับผิดชอบ

โรงเรียนในสังกัดองค์การ

จัดการเรียนการสอน

และเป็นพลเมืองดีของโลก

โรงเรียนในสังกัดองค์

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

(รายหัว)จานวน 26

2. นักเรียนได้รับโอกาสและ

จานวน 26 โรงเรียน

โรงเรียน

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้

การบริหารส่วนจังหวัด ความสามารถ ทักษะ
ชัยภูมิ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีสติ

ให้กับนักเรียน

ศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นค่า ต่อครอบครัวประเทศชาติ

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รู้ทัน มีปัญญารู้คิด มีสมรรถนะ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ตามโครงการ สนับสนุน

และมีคุณธรรม รับผิดชอบต่อ คนละ 3,500 บาทต่อปี

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ครอบครัว ประเทศชาติ

และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ

และเป็นพลเมืองดีของโลก

คนละ 3,800 บาทต่อปี

ศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นค่าจัดการ

3. เพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาส

เรียนการสอน (รายหัว)
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
และการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

3. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้

ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนมีความรู้

รับบริการการจัดการศึกษา

ตามโครงการสนับสนุน

ขั้นพื้นฐานและสนับสนุน

ความสามารถ ทักษะ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา และคุณลักษณะที่ชัดเจน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ

ศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

ในทุกระดับชั้น

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นค่า

จนจบการศึกษาขั้น

จัดการเรียนการสอน (รายหัว)

พื้นฐานเป็นค่าจัดการ

4. เพื่อให้ผู้ปกครองมีความ

เรียนการสอน (รายหัว)

พึงพอใจที่ได้รับบริการ

4. นักเรียน ผู้ปกครอง

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

และสนับสนุนค่าใช้จ่าย

และคณะกรรมการ

ในการจัดการศึกษา

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ

ในขั้นตอนต่างๆ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นค่า

มีส่วนร่วมในการติดตาม กากับ

จัดการเรียนการสอน (รายหัว)

ให้การดาเนินงาน
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

5.เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง

ตามโครงการสนับสนุน

คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

ค่าใช้จ่าย ในการจัดการ

และคณะกรรมการสถานศึกษา

ศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

ขั้นพื้นฐาน ในขั้นตอนต่างๆ

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มีส่วนร่วมในการติดตาม

ของสถานศึกษา เป็นค่า

กากับให้การดาเนินงาน

จัดการเรียนการสอน

ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

(รายหัว)

ในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา เป็นค่าจัดการ
เรียนการสอน (รายหัว)
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย

1.เพื่อให้นักเรียนทุกคนมี
ความพร้อมที่จะได้รับการ

ในการจัดการศึกษา ศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นค่าจัดการเรียนการสอน
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวส่วนเพิ่ม) อย่างมี

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เป้าหมายเชิงปริมาณ
2,492,600 2,742,700 2,742,700 2,742,700 2,742,700 นักเรียนในโรงเรียนสังกัด 1. นักเรียนมีความรู้
สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ความสามารถ ทักษะ
องค์การบริหารส่วน
ตั้งแต่ระดับอนุบาล
จังหวัดชัยภูมิ ได้รับการ การเรียนรู้ตลอดชีวิต

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นค่าจัดการเรียนการสอน

สนับสนุนค่าใช้จ่าย

มีสติรู้ทันมีปัญญารู้คิด

ในการจัดการศึกษา

มีสมรรถนะและมีคุณธรรม

ขั้นพื้นฐานเป็นค่า

รับผิดชอบต่อครอบครัว

จัดการเรียนการสอน

ประเทศชาติ และเป็น
พลเมืองดีของโลก

(รายหัวส่วนเพิ่ม)

คุณภาพได้มาตรฐาน

(รายหัวส่วนเพิ่ม)
ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วน

2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้

ตอนต้น คนละ 1,000 บาทต่อปี

(รายหัวส่วนเพิ่ม)

ความสามารถ ทักษะ

เฉพาะโรงเรียนที่มีจานวนนักเรียน

เฉพาะโรงเรียนที่มีจานวน 2. นักเรียนได้รับโอกาสและ

จังหวัดชัยภูมิ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีสติ

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 300 คนลงมา
รู้ทัน มีปัญญารู้คิดมีสมรรถนะ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
และมีคุณธรรม รับผิดชอบต่อ นักเรียนมีความรู้

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา การสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ตอนต้น 300 คนลงมา

ในการจัดการศึกษา

ร้อยละ 100

ขั้นพื้นฐานตามโครงการ

ครอบครัว ประเทศชาติ

ความสามารถ ทักษะ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

และเป็นพลเมืองดีของโลก

และคุณลักษณะที่ชัดเจน

จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

3. เพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาส ในทุกระดับชั้น

อนุบาลจนจบการศึกษา
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

และการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ขั้นพื้นฐาน เป็นค่า

ในการจัดการศึกษา

จัดการเรียนการสอน

ขั้นพื้นฐานตามโครงการ

(รายหัวส่วนเพิ่ม)

สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน

3. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ

การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

ที่ได้รับบริการการจัดการศึกษา

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขั้นพื้นฐานและสนับสนุน

เป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวส่วนเพิ่ม)

ค่าใช้จ่ายในการจัด

4. เพื่อให้ผู้ปกครองมีความ

การศึกษาตั้งแต่

พึงพอใจที่ได้รับบริการ

ระดับอนุบาลจนจบ

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

และสนับสนุนค่าใช้จ่าย

เป็นค่าจัดการเรียนการสอน

ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

(รายหัวส่วนเพิ่ม)

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. นักเรียน ผู้ปกครอง

เป็นค่าจัดการเรียนการสอน

คณะกรรมการภาคี

(รายหัวส่วนเพิ่ม)

4 ฝ่าย และคณะกรรมการ
1-3/10

ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

5.เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

ในขั้นตอนต่างๆ

และคณะกรรมการสถาน

มีส่วนร่วมในการติดตาม

ศึกษาขั้นพื้นฐาน ในขั้นตอนต่างๆ

กากับให้การดาเนินงาน

มีส่วนร่วมในการติดตาม

ตามโครงการสนับสนุน

กากับให้การดาเนินงาน

ค่าใช้จ่าย ในการจัด

ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

การศึกษาตั้งแต่

ในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบ

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา

ของสถานศึกษา

เป็นค่าจัดการเรียนการสอน

เป็นค่าจัดการเรียน

(รายหัวส่วนเพิ่ม)

การสอน(รายหัวส่วนเพิ่ม)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2570
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

6 โครงการสนับสนุน

1.เพื่อให้นักเรียนทุกคนมี

ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่

ความพร้อมที่จะได้รับการ

ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป้าหมายเชิงปริมาณ
5,826,800 6,410,700 6,410,700 6,410,700 6,410,700 นักเรียนในโรงเรียนสังกัด 1.นักเรียนมีความรู้
เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายใน
ความสามารถ ทักษะ
องค์การบริหารส่วน
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
จังหวัดชัยภูมิ ได้รับ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การสนับสนุน
สติรู้ทัน มีปัญญารู้คิด

โดยมีเครื่องแบบนักเรียนที่มี

เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน

ศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

ค่าใช้จ่ายในการจัด

มีสมรรถนะและมี

ค่าเครื่องแบบนักเรียน คุณภาพได้มาตรฐานเพียงพอ โรงเรียนในสังกัดองค์การ
โรงเรียนในสังกัด
2.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
องค์การบริหาร
ความสามารถทักษะการเรียนรู้ จานวน 26 โรงเรียน

การศึกษาตั้งแต่ระดับ

คุณธรรม รับผิดชอบ

อนุบาลจนจบ

ต่อครอบครัว ประเทศชาติ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

และเป็นพลเมืองดีของโลก

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ตลอดชีวิต มีสติรู้ทัน มีปัญญา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

เป็นค่าเครื่องแบบ

2.นักเรียนได้รับโอกาส

รู้คิด มีสมรรถนะและมี

ตอนต้น คนละ 450 บาทต่อปี

นักเรียน จานวน 26

และการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

คุณธรรมรับผิดชอบต่อ

และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

โรงเรียน

ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครอบครัว ประเทศชาติ

ตอนปลาย คนละ 500 บาทต่อปี
เป้าหมายเชิงคุณภาพ

และเป็นพลเมืองดีของโลก

ตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ

3.เพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาส นักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียน

ศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

และการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ใช้อย่างเหมาะสม
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ในการจัดการศึกษา

เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน

ขั้นพื้นฐานตามโครงการ

3.ผู้ปกครองมีความ

สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ

พึงพอใจที่ได้รับบริการ

จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

การจัดการศึกษา

อนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐานและสนับสนุน

ขั้นพื้นฐาน เป็นค่าเครื่องแบบ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ

นักเรียน

ศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

4.เพื่อให้ผู้ปกครองมีความ

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พึงพอใจที่ได้รับบริการ

เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4.นักเรียน ผู้ปกครอง

และสนับสนุนค่าใช้จ่าย

คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

ในการจัดการศึกษาตั้งแต่

และคณะกรรมการสถานศึกษา

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐานในขั้นตอนต่างๆ

ขั้นพื้นฐาน เป็นค่าเครื่องแบบ

มีส่วนร่วมในการติดตาม

นักเรียน

กากับให้การดาเนินงาน
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

5. เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง

ตามโครงการสนับสนุน

คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย

ค่าใช้จ่าย ในการจัด

และคณะกรรมการสถานศึกษา

การศึกษาตั้งแต่ระดับ

ขั้นพื้นฐานในขั้นตอนต่างๆ

อนุบาลจนจบการศึกษา

มีส่วนร่วมในการติดตาม

ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา

กากับให้การดาเนินงานตาม

เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7 โครงการสนับสนุน
ค่ค่าาใช้
ใช้จจ่่าายยในการ

1.เพื่อให้นักเรียนทุกระดับ
มีหนังสือเรียนที่มีคุณภาพ

จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ ตรงตามมาตรฐานกาหนด
อนุบาลจนจบการศึกษา 2.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เป้าหมายเชิงปริมาณ
12,490,900 13,741,300 13,741,300 13,741,300 13,741,300 นักเรียนในโรงเรียนสังกัด 1.นักเรียนมีความรู้
กองการศึกษาฯ
เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายใน
ความสามารถ ทักษะการ
องค์การบริหารส่วน
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
จังหวัดชัยภูมิ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขั้นพื้นฐาน
ความสามารถทักษะการเรียนรู้ เป็นค่าหนังสือเรียน
ค่าหนังสือเรียน
ตลอดชีวิต มีสติรู้ทันมีปัญญา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
โรงเรี
ในสังกัยดนองค์การบริหาร รู้คิดมีสมรรถนะและมีคุณธรรม จานวน 26 โรงเรียน ดังนี้
-นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คนละ 764 บาทต่อปี
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ
รับผิดชอบต่อครอบครัว

ได้รับการสนับสนุน

มีสติรู้ทัน มีปัญญารู้คิด

ค่าใช้จ่ายในการจัด

มีสมรรถนะและมีคุณธรรม

การศึกษาตั้งแต่ระดับ

รับผิดชอบต่อครอบครัว

อนุบาลจนจบ

ประเทศชาติ และเป็น

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

พลเมืองดีของโลก

ประเทศชาติ และเป็น

-นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คนละ 877 บาทต่อปี

เป็นค่าหนังสือเรียน

2.นักเรียนได้รับโอกาส

พลเมืองดีของโลก

-นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คนละ 949 บาทต่อปี

จานวน 26 โรงเรียน

และการสนับสนุน

3.เพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาส -นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คนละ 1,318 บาทต่อปี

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ

และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน -นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คนละ 1,263 บาทต่อปี

ศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามโครงการสนับสนุน

-นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คนละ 1,109 บาทต่อปี

ตามโครงการ สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ศึกษาตั้งแต่
1-3/15

ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ระดับอนุบาลจน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน

นักเรียนมีความรู้

จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป็นค่าหนังสือเรียน

ความสามารถ ทักษะ

เป็นค่าหนังสือเรียน

4.เพื่อให้ผู้ปกครอง

และคุณลักษณะที่ชัดเจน

3.ผู้ปกครองมีความ

มีความพึงพอใจที่ได้รับบริการ ในทุกระดับชั้น

พึงพอใจที่ได้รับบริการ

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการศึกษาขั้น

และสนับสนุนค่าใช้จ่าย

พื้นฐานและสนับสนุน

ในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ศึกษาตั้งแต่ระดับ

ขั้นพื้นฐาน เป็นค่าหนังสือเรียน

อนุบาลจนจบการศึกษา

5.เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง

ขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย

เป็นค่าหนังสือเรียน

และคณะกรรมการสถานศึกษา

4.นักเรียน ผู้ปกครอง

ขั้นพื้นฐานในขั้นตอนต่างๆ

คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย

มีส่วนร่วมในการติดตาม

และคณะกรรมการสถาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

กากับให้การดาเนินงาน ตาม

ศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในขั้นตอนต่างๆ มี

ในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ส่วนร่วมในการติดตาม

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

กากับให้การดาเนินงาน

ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา

ตามโครงการสนับสนุน

เป็นค่าหนังสือเรียน

ค่าใช้จ่าย ในการจัดการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐานของสถานศึกษา
เป็นค่าหนังสือเรียน
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด

1.เพื่อให้นักเรียนมีอุปกรณ์
การเรียนใช้อย่างเหมาะสม

การศึกษาตั้งแต่ระดับ ตรงตามวัตถุประสงค์
อนุบาลจนจบการศึกษา และมาตรฐานของ
ขั้นพื้นฐาน ค่าอุปกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ
การเรียน โรงเรียน

2.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เป้าหมายเชิงปริมาณ
2,703,500 2,974,900 2,974,900 2,974,900 2,974,900 นักเรียนในโรงเรียนสังกัด 1.นักเรียนมีความรู้
กองการศึกษาฯ
เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายใน
ความสามารถ ทักษะการ
องค์การบริหารส่วน
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
จังหวัดชัยภูมิได้รับการ เรียนรู้ตลอดชีวิต
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ สติรู้ทัน มีปัญญารู้คิด
พื้นฐาน เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน

จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ มีสมรรถนะและมีคุณธรรม

โรงเรียนในสังกัดองค์การ

อนุบาลจนจบการศึกษา รับผิดชอบต่อครอบครัว

ในสังกัดองค์การบริหาร ความสามารถ ทักษะ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีสติรู้ทัน จานวน 26 โรงเรียน
มีปัญญารู้คิด มีสมรรถนะ

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

และมีคุณธรรม รับผิดชอบ

ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
คนละ 210 บาทต่อปี

ต่อครอบครัว ประเทศชาติ

และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

และเป็นพลเมืองดีของโลก

ขั้นพื้นฐาน

ประเทศชาติ และเป็น

เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน พลเมืองดีของโลก
จานวน 26 โรงเรียน

2.นักเรียนได้รับโอกาส
และการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด

คนละ 230 บาทต่อปี
3.เพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาส เป้าหมายเชิงคุณภาพ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

และการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ

นักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนตรงตามวัตถุประสงค์

ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงการ

ตามโครงการสนับสนุน
ศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ

จนจบการศึกษา

จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

ขั้นพื้นฐาน เป็นค่าอุปกรณ์

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การเรียน

เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน

3.ผู้ปกครองมีความ

4.เพื่อให้ผู้ปกครองมีความ

พึงพอใจที่ได้รับบริการ

พึงพอใจที่ได้รับบริการ

การจัดการศึกษา

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขั้นพื้นฐานและสนับสนุน

และสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการจัด

ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

การศึกษาตั้งแต่ระดับ

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อนุบาลจนจบ

เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

5.เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง

เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน

คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย

4.นักเรียน ผู้ปกครอง

และคณะกรรมการสถาน

คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน

และคณะกรรมการ

ในขั้นตอนต่างๆ มีส่วนร่วม

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในการติดตามกากับ

ในขั้นตอนต่างๆ

ให้การดาเนินงาน ตามโครงการ

มีส่วนร่วมในการติดตาม

สนับสนุนค่าใช้จ่าย

กากับให้การดาเนินงาน

ในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ตามโครงการสนับสนุน

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ค่าใช้จ่าย ในการจัด

ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา

การศึกษาตั้งแต่

เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน

ระดับอนุบาลจนจบ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา เป็นค่า
อุปกรณ์การเรียน
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9 โครงการสนับสนุน

1.เพื่อให้นักเรียนทุกคนมี

ค่าใช้จ่าย

ความพร้อมที่จะได้รับการ

ในการจัดการศึกษา

ศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

ตั้งแต่ระดับ

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เป้าหมายเชิงปริมาณ
5,629,200 6,193,300 6,193,300 6,193,300 6,193,300 นักเรียนในโรงเรียนสังกัด 1.นักเรียนมีความรู้
กองการศึกษาฯ
เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายใน
ความสามารถ ทักษะการ
องค์การบริหารส่วน
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
จังหวัดชัยภูมิได้รับ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การสนับสนุนค่าใช้จ่าย สติรู้ทัน มีปัญญารู้คิด

อนุบาลจนจบการศึกษา เป็นค่ากิจกรรมพัฒนา

เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ในการจัดการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ค่ากิจกรรม คุณภาพผู้เรียน

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ คุณธรรม รับผิดชอบ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้

จานวน 26 โรงเรียน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ต่อครอบครัว

โรงเรียนในสังกัด

ความสามารถ ทักษะ

ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 440 บาทต่อปี

เป็นค่ากิจกรรมพัฒนา

ประเทศชาติ และ

องค์การบริหารส่วน

การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีสติ

คุณภาพผู้เรียน

เป็นพลเมืองดีของโลก

จังหวัดชัยภูมิ

รู้ทัน มีปัญญารู้คิด

และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 475 บาทต่อปี
เป้าหมายเชิงคุณภาพ

จานวน 26 โรงเรียน

2.นักเรียนได้รับโอกาส

มีสมรรถนะและมีคุณธรรม

นักเรียนมีความรู้

และการสนับสนุน

รับผิดชอบต่อครอบครัว

ความสามารถทักษะ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ

ประเทศชาติ

และคุณลักษณะที่ชัดเจน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน

และเป็นพลเมืองดีของโลก

ในทุกระดับชั้น

ตามโครงการสนับสนุน

3.เพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาส

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีสมรรถนะและมี

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

และการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จนจบการศึกษา

ตามโครงการ สนับสนุน

ขั้นพื้นฐาน เป็นค่ากิจกรรม

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ

3.ผู้ปกครองมีความ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นค่า

พึงพอใจที่ได้รับบริการ

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4.เพื่อให้ผู้ปกครองมีความ

และสนับสนุน

พึงพอใจที่ได้รับบริการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศึกษาตั้งแต่ระดับ

และสนับสนุนค่าใช้จ่าย

อนุบาลจนจบการ

ในการจัดการศึกษา

ศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ระดับอนุบาล

เป็นค่ากิจกรรม

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

4.นักเรียน ผู้ปกครอง

ผู้เรียน

คณะกรรมการภาคี

5.เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง

๔ ฝ่าย และคณะกรรมการ

คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

และคณะกรรมการสถาน

ในขั้นตอนต่างๆ มีส่วนร่วม

ศึกษาขั้นพื้นฐานในขั้นตอน

ในการติดตามกากับ

ต่างๆมีส่วนร่วมในการติดตาม

ให้การดาเนินงาน

กากับให้การดาเนินงาน

ตามโครงการสนับสนุน

ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย ในการจัดการ

ในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา

ของสถานศึกษา เป็นค่า

เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน

ผู้เรียน
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ศักยภาพ

นักเรียนที่ขาดแคลนของ

6,791,400 7,471,700 7,471,700 7,471,700 7,471,700 นักเรียนไม่เกินร้อยละ 30 นักเรียนระดับชั้นมัธยม กองการศึกษาฯ
ของจานวนนักเรียน
ศึกษาตอนต้นของ
จานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยม

การจัดการศึกษาของ

โรงเรียนอย่างทั่วถึงทุกคน

ศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในสังกัด

ท้องถิ่น (ค่าปัจจัย

และเป็นการสนับสนุน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ระดับชั้น
โรงเรียนในสังกัด
มัธยมศึกษาตอนต้นของ องค์การบริหาร

พื้นฐานสาหรับ

การพัฒนาการศึกษา

ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

โรงเรียนในสังกัดองค์การ ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

นักเรียนยากจน)

ของโรงเรียน

ในการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จานวน 26 โรงเรียน

สาหรับนักเรียนยากจน

ที่ขาดแคลนทุกคนได้รับ

อัตราคนละ 1,500 บาท/ภาคเรียน(3,000 บาท/คน/ปี)

ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ

โดยไม่เกินร้อยละ 30 ของจานวนนักเรียน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทั่วถึงและเพียงพอ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวนทั้งสิ้น 26 โรงเรียน

สาหรับนักเรียนยากจน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

อัตราคนละ 1,500 บาท/

นักเรียนไม่เกินร้อยละ 30 ของจานวนนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียน

ภาคเรียน
(3,000 บาท/คน/ปี)

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จานวน 26 โรงเรียน

จานวน 26 โรงเรียน

10 โครงการส่งเสริม

เพื่อให้บริการช่วยเหลือเด็ก

เป้าหมายเชิงปริมาณ

การช่วยเหลืออย่าง

ที่ขาดแคลนทุกคนได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและเพียงพอ
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

11 โครงการส่งเสริม

436,800 โรงเรียนในสังกัดองค์การ 1.สถานศึกษามีการ

436,800

436,800

436,800

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1.เพื่อส่งเสริมศักยภาพการ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

ศักยภาพการจัดการ

พัฒนาการจัดการศึกษาของ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการส่งเสริมศักยภาพ

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จัดการเรียนการสอน

ศึกษาท้องถิ่น

โรงเรียนในสังกัดองค์การ

การจัดการศึกษา เป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน

ได้รับการสนับสนุน

สอดคล้องกับหลักสูตร

(ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต

ความต้องการของผู้เรียน

โรงเรียน)

และตามนโยบายองค์การ

ระบบ Asymmetric Ditital Subscriber Line : ADSL โรงเรียนละ 9,600 บาท

โรงเรียน จานวน 26

2.ผู้เรียนมีความรู้

โรงเรียนในสังกัด

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

และ ระบบ Wireless Fidelity : WiF โรงเรียนละ 7,200 บาท

โรงเรียน

และทักษะที่จาเป็น

องค์การบริหาร

ทั้ง 26 โรงเรียน

จานวน 26 โรงเรียน

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2.สถานศึกษามีการจัดการเรียน เป้าหมายเชิงคุณภาพ

3.สถานศึกษามีมาตรฐาน

การสอนสอดคล้องกับหลักสูตร โรงเรียนสามารถจัดการศึกษา

เป็นที่พึงพอใจและ

ความต้องการของผู้เรียน

ยอมรับโดยผู้ปกครอง

อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการ

436,800

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

ตามหลักสูตร

3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และ ยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชน

และชุมชนมีส่วนร่วม

ทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร

ในการพัฒนาการศึกษา

4. สถานศึกษามีมาตรฐาน
เป็นที่พึงพอใจและยอมรับโดยผู้ปกครองและชุมชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12 โครงการส่งเสริม

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 โรงเรียนในสังกัดองค์การ 1.สถานศึกษามีการ

1.เพื่อส่งเสริมพัฒนาและ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

ศักยภาพการจัดการ

ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จัดการเรียนการสอน

ศึกษาท้องถิ่น

2.สถานศึกษามีการ

พัฒนาและปรับปรุง

ได้รับการสนับสนุน

สอดคล้องกับหลักสูตร

(ค่าใช้จ่ายในการ

จัดการเรียน

ห้องสมุดโรงเรียนให้กับ

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

ความต้องการของผู้เรียน

พัฒนา/

การสอนสอดคล้อง

โรงเรียนในสังกัดองค์การ

และปรับปรุงห้องสมุด

2.ผู้เรียนมีความรู้

ปรับปรุงห้องสมุด

กับหลักสูตร

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

จานวน 26 โรงเรียน

และทักษะที่จาเป็น

โรงเรียน)โรงเรียน

ความต้องการของผู้เรียน

ทั้ง 26 โรงเรียนๆ ละ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

ตามหลักสูตร

ในสังกัดองค์การบริหาร 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และ 100,000 บาท

3.สถานศึกษามีมาตรฐาน

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

เป็นที่พึงพอใจและ

4. สถานศึกษามีมาตรฐาน

โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมี

ยอมรับโดยผู้ปกครองและ

เป็นที่พึงพอใจและยอมรับโดย ประสิทธิภาพ ได้รับการยอมรับ

ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม จากผู้ปกครองและชุมชน

พัฒนาการศึกษา

ในการพัฒนาการศึกษา
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
13 โครงการส่งเสริม

1.เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 โรงเรียนในสังกัดองค์การ 1.สถานศึกษามีการ

ศักยภาพการจัดการ

รักการอ่านของโรงเรียนใน

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จัดการเรียนการสอน

ศึกษาท้องถิ่น

สังกัดองค์การบริหารส่วน

กิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา

ได้รับการสนับสนุน

สอดคล้องกับหลักสูตร

(ค่าใช้จ่ายในการ

จังหวัดชัยภูมิ

ให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์การ

ค่าใช้จ่าย ในการ

ความต้องการของผู้เรียน

ส่งเสริมกิจกรรม

2.สถานศึกษามีการจัด

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

จัดกิจกรรมรักการอ่าน

2.ผู้เรียนมีความรู้

รักการอ่าน

การเรียนการสอนสอดคล้อง

ทั้ง 26 โรงเรียนๆละ

ในสถานศึกษา

และทักษะที่จาเป็น

ในสถานศึกษา)โรงเรียน กับหลักสูตรความต้องการ

50,000 บาท

จานวน 26 โรงเรียน

ตามหลักสูตร

ในสังกัดองค์การบริหาร ของผู้เรียน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

กองการศึกษาฯ

3.สถานศึกษามีมาตรฐาน

3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และ โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมี

เป็นที่พึงพอใจและ

ทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร

ประสิทธิภาพ ได้รับการยอมรับ

ยอมรับโดยผู้ปกครองและ

4. สถานศึกษามีมาตรฐาน

จากผู้ปกครองและชุมชน

ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

เป็นที่พึงพอใจและยอมรับโดย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พัฒนาการศึกษา

ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการศึกษา

1-3/27

ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
14 โครงการส่งเสริม

1. เพื่อให้สถานศึกษามีแหล่ง เป้าหมายเชิงปริมาณ

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 โรงเรียนในสังกัดองค์การ 1. สถานศึกษามีแหล่ง

ศักยภาพการจัดการ

เรียนรู้ สภาพบรรยากาศ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรียนรู้ สภาพบรรยากาศ

ศึกษาท้องถิ่น

ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรม

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ได้รับการพัฒาแหล่ง

ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรม

(ค่าใช้จ่ายในการ

การเรียนการสอน

ในสถานศึกษา ให้กับ

เรียนรู้ในสถานศึกษา

การเรียนการสอน

พัฒนาแหล่ง

ผู้ปกครองและชุมชน

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร

จานวน 26โรงเรียน

ผู้ปกครองและชุมชม

เรียนรู้ในสถานศึกษา) ยอมรับ ศรัทธาและมี

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทั้ง 26

ยอมรับ ศรัทธาและมี

โรงเรียนๆละ 50,000 บาท

ส่วนร่วมในการจัดการ

โรงเรียนในสังกัด

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

องค์การบริหาร

2. เพื่อให้สถานศึกษามีแหล่ง เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ศึกษา

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

เรียนรู้ที่มีคุณภาพ นาพา

โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมี

2. สถานศึกษามีแหล่ง

ผู้เรียนมีการพัฒนาผล

ประสิทธิภาพ ได้รับการยอมรับ

เรียนรู้ที่มีคุณภาพ นาพา

สัมฤทธิ์การการเรียนสูงขึ้น

จากผู้ปกครองและชุมชน

ผู้เรียนมีการพัฒนาผล

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

สัมฤทธิ์การการเรียน
สูงขึ้น
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15 โครงการส่งเสริม

1. เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด เป้าหมายเชิงปริมาณ

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 โรงเรียนในสังกัดองค์การ 1. สถานศึกษาในสังกัด กองการศึกษาฯ

ศักยภาพ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

การจัดการศึกษา

ชัยภูมิ มีแหล่งเรียนรู้ในเรื่อง ศูนย์การเรียนรู้เฉลิม

ได้รับการสนับสนุนการ

ท้องถิ่น

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา พระเกียรติในสถานศึกษา

จัดการทาศูนย์การเรียนรู้ เรียนรู้ในเรื่องศาสตร์

(ค่าใช้จ่ายใน

ที่ยั่งยืน ที่สามารถให้

ให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์

เฉลิมพระเกียรติใน

พระราชาสู่การพัฒนา

การจัดทาศูนย์การ

บริการทางการศึกษา

การบริหารส่วนจังหวัด

สถานศึกษา

ที่ยั่งยืน ที่สามารถให้

ชัยภูมิ ทั้ง 26 โรงเรียนๆละ

จานวน 26 โรงเรียน

บริการทางการศึกษา

เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ อย่างสมบูรณ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สนับสนุนการจัดการทา

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ มีแหล่ง

ในสถานศึกษา)

2. เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด 250,000 บาท

อย่างสมบูรณ์

โรงเรียนในสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

2. สถานศึกษาในสังกัด

องค์การบริหารส่วน

ชัยภูมิ มีสื่อการเรียนรู้

โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

ตรงตามหลักสูตรทาง

ประสิทธิภาพ ได้รับการยอมรับ

มีสื่อการเรียนรู้ตรงตามหลักสูตรทาง

การศึกษา และพัฒนา

จากผู้ปกครองและชุมชน

การศึกษา และพัฒนาการ

การเรียนรู้ที่สนองหลัก

เรียนรู้ที่สนองหลักของ

ของศาสตร์พระราชาสู่

ศาสตร์พระราชาสู่

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน
1-3/29

ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
16 โครงการส่งเสริม

1. เพื่อให้สถานศึกษามีสื่อการ เป้าหมายเชิงปริมาณ

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 โรงเรียนในสังกัดองค์การ 1. สถานศึกษามีสื่อการ กองการศึกษาฯ

ศักยภาพ

เรียนการสอนสอดคล้อง

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนการสอน

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรียนการสอนสอดคล้อง

การจัดการศึกษา

กับหลักสูตรความต้อง

ตามหลักสูตรสาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก

ได้รับการสนับสนุนค่า

ท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายใน

การของผู้เรียน

ให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ใช้จ่ายในการส่งเสริมการ การของผู้เรียน

การส่งเสริมการจัดหา 2.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และ จานวน 16 โรงเรียนๆละ 100,000 บาท

กับหลักสูตรความต้อง

จัดหาสื่อการเรียน

2. ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จาเป็นตาม

สื่อการเรียนการสอน

ทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร

ได้แก่ โรงเรียนกุดน้าใสพิทยาคม,โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา,โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา,

การสอนตามหลักสูตร

ตามหลักสูตร

3. เพื่อให้สถานศึกษามี

โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม,โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี,โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน,

สาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก หลักสูตร

สาหรับโรงเรียนขนาด มาตรฐานเป็นที่พึงพอใจและ โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม,โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา,โรงเรียนมัธยมหนองศาลา,

จานวน 16 โรงเรียน

3. สถานศึกษามี

เล็ก) โรงเรียนใน

ยอมรับโดยผู้ปกครองและ

โรงเรียนลุ่มลาชีนิรมิตวิทยา,โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2,โรงเรียนสระพังวิทยาคม,

มาตรฐานเป็นที่พึงพอใจ

สังกัดองค์การบริหาร

ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

โรงเรียนหนองขามวิทยา,โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์,

และยอมรับโดยผู้ปกครอง

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

พัฒนาการศึกษา

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน,โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม

และชุมชนมีส่วนร่วม

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ในการพัฒนาการศึกษา

โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้รับการยอมรับ
จากผู้ปกครองและชุมชน
1-3/30

ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

ศักยภาพการจัดการ

ส่งเสริมศักยภาพการจัดการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการส่งเสริม

ศึกษาท้องถิ่น

17 โครงการส่งเสริม

50,000

50,000

50,000

50,000

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

50,000 โรงเรียนตรีประชา

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
สถานศึกษาในสังกัด

พัฒนศึกษาได้รับการ

องค์การบริหารส่วน

การศึกษาท้องถิ่น ในกิจกรรม ศักยภาพการจัดการศึกษา

สนับสนุนกิจกรรมของ

จังหวัดชัยภูมิ ได้รับการ

(ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม

ของศูนย์การเรียนรู้ด้าน

ในกิจกรรมของศูนย์การ

ศูนย์การเรียนรู้

ส่งเสริมในกิจกรรม

ของศูนย์การเรียนรู้

การท่องเที่ยวในสถานศึกษา

เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว

ด้านการท่องเที่ยวใน

ของศูนย์การเรียนรู้

ด้านการท่องเที่ยว

โรงเรียนในสังกัดองค์การ

ในสถานศึกษาโรงเรียน

สถานศึกษา

ด้านการท่องเที่ยว

ในสถานศึกษา)

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ในสังกัดองค์การบริหารส่วน

จานวน 1 แห่ง

ในสถานศึกษาโรงเรียน

โรงเรียนในสังกัด

จังหวัดชัยภูมิ ให้กับโรงเรียน

ในสังกัดองค์การบริหาร

องค์การบริหารส่วน

ตรีประชาพัฒนศึกษา

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

จานวน 50,000 บาท

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้รับการยอมรับ
จากผู้ปกครองและชุมชน
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

18 โครงการฝึกอบรม

400,000 จานวนผู้บังคับ

1. เพื่อจูงใจบุคลากรทางการ เป้าหมายเชิงปริมาณ

400,000

400,000

400,000

400,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1.ผู้ผ่านการฝึกอบรม

หลักสูตรวิชาผู้กากับ

ลูกเสือและผู้สนใจมีความ

- ข้าราชการครูและ

บัญชาลูกเสือ

มีความรู้ ความเข้าใจ

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

เข้าใจในขบวนการลูกเสือ

บุคลากรในสังกัดจานวน 120 คน

เข้าผ่านการฝึก

บทบาทหน้าที่ของ

ขั้นความรู้ทั่วไป

วัตถุประสงค์และสาระสาคัญ เป้าหมายเชิงคุณภาพ

อบรมไม่น้อยกว่า

ผู้กากับลูกเสือสามัญ

ร้อยละ 85

รุ่นใหญ่สามารถ

และขั้นความรู้เบื้องต้น ของการลูกเสือ

- ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม

(B.T.C.)

2. เพื่อให้ความรู้ความ

มีทักษะความรู้ ความเข้าใจ

จัดกิจกรรมการเรียน

เข้าใจในวิธีการฝึกอบรม

ในบทบาท หน้าที่ สามารถนาความรู้

การสอนลูกเสือ

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ไปฝึกอบรมลูกเสือของตนได้

ได้อย่างมีคุณภาพ

การวางแผนกาหนดการฝึก

อย่างถูกต้อง ส่งผลให้

2.ผู้ผ่านการฝึกอบรม

อบรมลูกเสิอสามัญรุ่นใหญ่

กิจการลูกเสือโรงเรียนใน

สามารถนาความรู้ไป

3.เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา

สังกัดมีคุณภาพยิ่งขึ้น

พัฒนาตนเองให้มีวุฒิ

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ทาหน้าที่เป็น

ทางลูกเสือที่สูงขึ้น

รองผู้กากับกองลูกเสือสามัญ

และสามารถ

รุ่นใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฝึกอบรมลูกเสือใน

ตามแนวนโยบายของการลูกเสือ

โรงเรียนของตนเอง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

และยกระดับคุณภาพ

ได้อย่างมีคุณภาพ

การเรียนการสอน

และประสิทธิภาพ

และการจัดกิจกรรมลูกเสือ

3.ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ได้แลกเปลี่ยน
ความรู้ประสบการณ์
ทักษะในการฝึกอบรม
ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

19 โครงการฝึกอบรม

400,000 จานวนผู้บังคับ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

หลักสูตรวิชาผู้กากับ

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

- ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

บัญชาลูกเสือ

มีความรู้ ความเข้าใจ

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

อย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการ

โรงเรียนในสังกัดจานวน 120 คน

เข้าผ่านการฝึก

บทบาทหน้าที่

ขั้นความรู้ชั้นสูง

เป็นผู้นาและทักษะในการ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

อบรมไม่น้อยกว่า

ของผู้กากับลูกเสือสามัญ

(A.T.C.)

ฝึกอบรมในระดับสูงแก่ลูกเสือ - ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

ร้อยละ 80

รุ่นใหญ่ดียิ่งขึ้น

ที่ผ่านการฝึกอบรม มีทักษะ

400,000

400,000

400,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1.เพื่อพัฒนาผู้บังคับบัญชา

2.เพื่อเป็นการเพิ่ม

400,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

1.ผู้ผ่านการฝึกอบรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

สามารถจัดกิจกรรม

ประสบการณ์ให้ผู้บังคับบัญชา ความรู้ ความเข้าใจใน

การเรียนการสอน

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

บทบาทหน้าที่ สามารถ

ได้อย่างมีคุณภาพ

ในการฝึกอบรมและ

นาความรู้ไปฝึกอบรม

และประสิทธิภาพ

เพิ่มพูนทักษะที่จาเป็น

ลูกเสือของตน

2.ผู้ผ่านการฝึกอบรม

ในการฝึกอบรมลูกเสือ

ได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้

สามารถนาความรู้ไป

3.เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กิจการลูกเสือโรงเรียนใน

พัฒนาตนเองให้มีวุฒทิ ี่สูงขึ้น

สามัญรุ่นใหญ่ ทาหน้าที่เป็น

สังกัดมีคุณภาพและ

และสามารถทาหน้าที่

ผู้กากับกองลูกเสือ

ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

ผู้กากับกองลูกเสือ

และรองผู้กากับในกองลูกเสือ

ในโรงเรียนของตนเองได้
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างมีคุณภาพและ

ตามแนวนโยบายของการ

ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

ลูกเสือ และยกระดับคุณภาพ

3.ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมได้

การเรียนการสอนและเพิ่ม

แลกเปลี่ยนความรู้

ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือ

ความคิดและประสบการณ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กับผู้บังคับบัญชาอื่น
รวมทั้งมีทักษะใน
การฝึกอบรมซึ่งเป็นการ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ให้ดียิ่งขึ้น
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20 โครงการจัดกิจกรรม
วันครู

300,000

300,000

300,000

300,000

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

300,000 1.ครูและบุคลากรทางการ 1. ทาให้เกิดความภาคภูมิ กองการศึกษาฯ

1.เพื่อจัดกิจกรรมระลึกถึง

เป้าหมายเชิงปริมาณ

พระคุณบูรพาจารย์ เทิดทูน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ศึกษาในโรงเรียนสังกัด

ใจในวิชาชีพครู และ

ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ

ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร

องค์การบริหารส่วน

ส่งเสริมความกตัญญูกตเวที

พัฒนาวิชาชีพครู

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ และองค์กร

จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วม

2. ทาให้เข้าใจถึงขนบ

2. เพื่อธารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา

กิจกรรมไม่น้อยกว่า

ธรรมเนียมประเพณีและ

ประเพณีและ

ในสังกัด รวมจานวนทั้งสิ้น 800 คน

ร้อยละ 80

วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

2.ครูและบุคลากร

3. ทาให้เกิดความสัมพันธ์

3. เพื่อสร้างขวัญ กาลังใจ

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ทางการศึกษา

อันดี และสร้างความรู้รัก

และเสริมสร้างความ

ทุกคนได้ระลึกถึงพระคุณครู

สังกัดองค์กรปกครอง

สามัคคีระหว่างข้าราชการ

สัมพันธ์ ความสามัคคี

2. การจัดกิจกรรมวันครู

ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

ครูและบุคลากร

ระหว่างข้าราชการครูและ

นาไปสู่ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการพัฒนา

จังหวัดชัยภูมิเข้าร่วม

ทางการศึกษา

บุคลากรทางการศึกษา

ด้านการจัดการเรียนการสอน

กิจกรรมไม่น้อยกว่า

ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ

ร้อยละ 25

และประสิทธิภาพส่งผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนต่อไป
1-3/36

ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

21 โครงการพัฒนา

1.เพื่อจัดอบรมและศึกษา

เป้าหมายเชิงปริมาณ

350,000 คณะกรรมการสถาน

สมรรถนะคณะ

ดูงานการพัฒนาสมรรถนะ

1) คณะกรรมการสถานศึกษา

ศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด

ของโรงเรียนในสังกัด

ในสังกัดองค์การ

กรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา

350,000

350,000

350,000

350,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

คณะกรรมการสถาน

กองการศึกษาฯ

ขั้นพื้นฐานโรงเรียน

ขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ได้เข้าร่วมอบรม

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สังกัดองค์การบริหาร

และมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

จานวน 26 โรงเรียน ๆ ละ 4 คน รวม 104 คน

ไม่น้อยกว่า

ได้พัฒนาศักยภาพ

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2.เพื่อให้เกิดความร่วมมือ

2) เจ้าหน้าที่และบุคลากรทาง

ร้อยละ 80

และมีความรู้เกี่ยวกับ

กันระหว่างคณะกรรมการ

การศึกษา จานวน 36 คน

การบริหารการจัดการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ

รวมจานวนบุคลากรที่เข้าร่วม

ทางการศึกษา

สถานศึกษาในการพัฒนา

โครงการทั้งสิ้น 140 คน

สามารถดาเนินงาน

ตนเองอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

3. เพื่อสร้างความกระตือรือร้น คณะกรรมการสถานศึกษา

เต็มใจ อุทิศ ทุ่มเทและ

ขั้นพื้นฐานสามารถกากับ

เสียสละเวลาที่จะเข้ามามี

ส่งเสริม สนับสนุน

ส่วนร่วมในการพัฒนา

การดาเนินกิจกรรมด้านต่างๆ

ระเบียบต่างๆ มากยิ่งขึ้น

การศึกษาร่วมกับสถานศึกษา ของสถานศึกษา
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

22 โครงการแข่งขันคนเก่ง 1.เพื่อสอบแข่งขันคัดเลือก

300,000 1.นักเรียนที่ได้เข้าร่วม

เป้าหมายเชิงปริมาณ

300,000

300,000

300,000

300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.ครูและนักเรียน

กองการศึกษาฯ

ในโรงเรียนสังกัด

นักเรียน ตัวแทนองค์การ

1. นักเรียนในสังกัดองค์การ

การแข่งขันในระดับ

ตัวแทนองค์การบริหารส่วน

องค์การบริหาร

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ประเทศ จานวน

จังหวัดชัยภูมิ สามารถ

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โดยกระตุ้นให้ครูและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ร้อยละ 80

สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

มีความตื่นตัวในการค้นคว้า

จานวน 260 คน และนักเรียน

2.จานวนรางวัลที่ได้รับ

วงค์ตระกูล และองค์การ

หาความรู้ รวมทั้งมีโอกาส

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ไม่น้อยกว่า 2 รางวัล

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

แสดงความสามารถเพื่อยก

จานวน 260 คน พร้อมครู

ในระดับจังหวัด และระดับประเทศ

ระดับคุณภาพและมาตรฐาน

ผู้ควบคุม จานวน 52 คน

2.ครูและนักเรียน สังกัด

การศึกษาในโรงเรียนสังกัด

รวมทั้งสิ้น 572 คน

องค์การบริหารส่วน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

2. นักเรียนในสังกัดองค์การ

จังหวัดชัยภูมิ มีความ

ชัยภูมิ

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

กระตือรือร้นในการค้นคว้า

2. เพื่อนาตัวแทนนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5

หาความรู้ เพื่อพัฒนาการ

พร้อมครูผู้ควบคุม องค์การ

จานวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๆ ละ

ศึกษาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

1 คน รวม 10 คน พร้อมครูผู้ควบคุม

และมีโอกาสแสดงความ

เดินทางไปราชการ

จานวน 10 คน รวม 20 คน

สามารถเพื่อยกระดับ
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เข้าร่วมแข่งขัน

เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันฯ

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น

ในระดับจังหวัด

3.กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่

ระดับจังหวัด

3. นักเรียนในสังกัดองค์การบริหาร

เป็นพื้นฐานสาคัญ ได้แก่

ณ เขตพื้นที่อาเภอ

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ระดับชั้น

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

มัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5

ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)

3. เพื่อนาตัวแทนนักเรียน

จานวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๆ ละ

ภาษาไทย และสังคมศึกษา

พร้อมครูผู้ควบคุม องค์การ

1 คน รวม 10 คน พร้อมครูผู้ควบคุม

ศาสนาและวัฒนธรรม

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

จานวน 10 คน รวม 20 คน

ได้รับการกระตุ้นและ

เดินทางไปราชการเข้าร่วม

เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันฯ

พัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แข่งขันคนเก่งในโรงเรียน

ในระดับประเทศ

4.การจัดการศึกษาของ

ท้องถิ่น ระดับประเทศ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

องค์การบริหารส่วน

ณ จังหวัดที่เป็นเจ้าภาพ

1. นักเรียนโรงเรียนในสังกัด

จังหวัดชัยภูมิ เป็นที่

จัดการแข่งขันทักษะทาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ยอมรับของชุมชนและ

วิชาการระดับประเทศ

ที่เป็นตัวแทนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. เพื่อให้ครูและนักเรียนมี

คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ความตื่นตัวในการค้นคว้า

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หาความรู้ รวมทั้งมีโอกาส

และภาษาต่างประเทศ

แสดงความสามารถเพื่อยก

(ภาษาอังกฤษ) มีความกระตือรือร้น

ระดับคุณภาพและมาตรฐาน

ในการค้นคว้าหาความรู้ เพื่อพัฒนา

การศึกษาในโรงเรียนสังกัด

การศึกษาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

2. นักเรียนโรงเรียนในสังกัด

ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่เป็นตัวแทนทั้ง 2 ระดับ
ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ภาษาไทย และสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
มีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้
เพื่อพัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

23 โครงการประกวด

300,000 โรงเรียนในสังกัด

1. เพื่อจัดประกวดโครงงาน

เป้าหมายเชิงปริมาณ

300,000

300,000

300,000

300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ตัวแทนองค์การบริหาร

โครงงานนักเรียน

นักเรียนสังกัดองค์การบริหาร ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย

องค์การบริหารส่วน

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สังกัดองค์การ

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ตัวแทนนักเรียนและครูที่ปรึกษา

ชัยภูมิ ส่งโครงงาน

สามารถสร้างชื่อเสียง

บริหารส่วนจังหวัด

2. เพื่อส่งตัวแทนองค์การ

โครงงาน จานวน 5 ประเภท ได้แก่

เข้าร่วมประกวด

ในระดับจังหวัดชัยภูมิ

ชัยภูมิ

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงงานวิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์,

ครบ 5 ประเภท

และระดับภาค

เข้าร่วมประกวดโครงงาน

ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และประวัติศาสตร์ แต่ละทีมประกอบ

โครงงานละไม่ต่ากว่า

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ระดับจังหวัดชัยภูมิและระดับ ด้วยนักเรียน 3 คน และครูที่ปรึกษาโครงงาน 1 คน โครงงานละ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5 ทีม รวมทั้งสิ้น 100 คน

3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ทักษะกระบวนการการคิด

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดการ

ของนักเรียนผ่านรูปแบบ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาโครงงาน

การเรียนรู้แบบโครงงาน

ของโรงเรียนและได้โครงงานที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

5 โครงงาน

ชนะเลิศแต่ละประเภทเพื่อเข้าร่วม
ประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัดต่อไป
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
24 อบรมเชิงปฏิบัติการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้

1.เพื่อส่งเสริมให้ครูและ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

บุคลากรทางการศึกษา

- ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ

100,000

100,000

100,000

100,000

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

100,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม 1.คณะครูมีความรู้ความ กองการศึกษาฯ
โครงการมีความพึงพอใจ เข้าใจในการนา
ในระดับ ดี
วิทยาศาสตร์การกีฬา

สุขศึกษาและพลศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ

พลศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนในสังกัด

ในการนาวิทยาศาสตร์

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

มาใช้ในการออกกาลังกาย

องค์การบริหารส่วน

การกีฬามาใช้ใน

จานวน 100 คน

การเล่นกีฬาอย่างถูกต้อง

จังหวัดชัยภูมิ

การออกกาลังกายการเล่น

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

2.คณะครูมีการพัฒนา

กีฬาอย่างถูกต้อง

- ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา

สมรรถภาพทางกาย

2.เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นักกีฬาได้อย่างถูกต้อง

กายนักกีฬาได้อย่างถูกต้อง

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

3.คณะครูมีเกณฑ์

3.เพื่อมีเกณฑ์มาตรฐาน

มีความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา

มาตรฐานสาหรับ

สาหรับใช้เป็นตัวชี้วัดสภาพ

มากขึ้น

ใช้เป็นตัวชี้วัด

ร่างกายของนักกีฬา

- ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา

สภาพร่างกายของนัก

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กีฬา

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เข้าใจหลักปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
25 อบรมเชิงปฏิบัติการ

1.เพื่อให้ครูกลุ่มสาระการ

เป้าหมายด้านปริมาณ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

เรียนรู้การงานอาชีพและ

-ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

การงานอาชีพและ

เทคโนโลยีและบุคลากรทาง

และเทคโนโลยีและบุคลากรทางการ

เทคโนโลยี โรงเรียนใน การศึกษาโรงเรียนในสังกัด

100,000

100,000

100,000

100,000

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

100,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม 1. นักเรียนสังกัด อบจ.
โครงการมีความพึงพอใจ ชัยภูมิ ที่รับการพัฒนา
ใน
ระดับ ดี
โดยการใช้เทคโนโลยี

ศึกษา สังกัด อบจ.ชัยภูมิ จานวน 100 คน

สารสนเทศและการสื่อสาร

สังกัดองค์การบริหาร

อบจ.ชัยภูมิ ได้รับความรู้

เป้าหมายด้านคุณภาพ

เพื่อพัฒนาการเรียนการ

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่

- ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

สอนในศตวรรษที่ 21

เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การ

การงานอาชีพ

มีผลสัมฤทธิ์ทาง

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ และเทคโนโลยีโรงเรียน

การเรียนสูงขึ้น

การสื่อสารเพื่อพัฒนาการ

- ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

ในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

เรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 มีความรู้ ทักษะ

การงานอาชีพและ

2.เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการ

และความสามารถ

เทคโนโลยี โรงเรียน

เรียนของกลุ่มสาระการ

เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี

ในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ

เรียนรู้การงานอาชีพ

สารสนเทศและการสื่อสาร

มีคุณภาพด้านวิชาการเป็นที่

และเทคโนโลยี

เพื่อพัฒนาการเรียนการ

ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โรงเรียนในสังกัด

สอนในศตวรรษที่ 21

อบจ.ชัยภูมิ

- คุณภาพด้านวิชาการของ

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โรงเรียนในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ
เป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนในสังกัด อบจ.
ชัยภูมิ มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ในการจัดการเรียนรู้
เพื่อการพัฒนาการเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 21
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
26 อบรมเชิงปฏิบัติการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้

1.เพื่อส่งเสริมให้ครูและ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

บุคลากรทางการศึกษามีการ

- ครูผู้สอนภาษาไทย

ภาษาไทย โรงเรียนใน พัฒนาทักษะการจัดการเรียน และบุคลากรทางการ

100,000

100,000

100,000

100,000

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

100,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม 1.ครูและบุคลากรทาง กองการศึกษาฯ
โครงการมีความพึงพอใจ การศึกษามีการ
ใน
ระดับ ดี
พัฒนาทักษะการจัดการ

สังกัดองค์การบริหาร

การสอนภาษาไทย

ศึกษาโรงเรียนสังกัด

เรียนการสอนภาษาไทย

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2.เพื่อให้ครู และบุคลากร

องค์การบริหารส่วน

2.ครูและบุคลากรทางการ

ทางการศึกษามีความสามารถ จังหวัดชัยภูมิ จานวน100 คน

ศึกษามีความสามารถ

ในการพัฒนาศักยภาพการ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ในการพัฒนาศักยภาพ

จัดการเรียนการสอนกลุ่ม

- ครูผู้สอนภาษาไทย

การจัดการเรียนการสอน

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

และบุคลากรทางการ

กลุ่มสาระการ

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้

เรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนา
การจัดการเรียนรู้
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
27 อบรมเชิงปฏิบัติการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้

1.เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู

เป้าหมายเชิงปริมาณ

และบุคลากรทางการศึกษา

- ครูผู้สอนกลุ่มสาระ

100,000

100,000

100,000

100,000

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

100,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม 1.ครู และบุคลากรทาง กองการศึกษาฯ
โครงการมีความพึงพอใจ การศึกษามีสมรรถนะ
ใน
ระดับ ดี
ตามมาตรฐานวิชาชีพ

สังคมศึกษา ศาสนาและ ตามมาตรฐานวิชาชีพและ

การเรียนรู้สังคมศึกษา

วัฒนธรรม โรงเรียนใน ปฏิบัติงานได้อย่างมี

ศาสนาและวัฒนธรรม

และปฏิบัติงานได้อย่าง

สังกัดองค์การบริหาร

ประสิทธิภาพ

และบุคลากรทาง

มีประสิทธิภาพ

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน

การศึกษา สังกัดองค์การ

2.ครู และบุคลากรทางการ

ให้ครูและบุคลากรทางการ

บริหารส่วนจังหวัด

ศึกษา ได้สร้างเสริมการ

ศึกษาได้สร้างเสริมการ

ชัยภูมิ จานวน 100 คน

เรียนรู้สังคมศึกษา

เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ศาสนาและวัฒนธรรม

และวัฒนธรรม

- ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

3.ครู และบุคลากรทางการ

3.เพื่อให้ครูและบุคลากร

ศาสนาและวัฒนธรรม และบุคลากรทาง

ศึกษา สามารถนาความรู้ไป

ทางการศึกษาสามารถนา

การศึกษา ได้พัฒนาสมรรถนะครูตาม

ปรับประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา

ความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้

มาตรฐานวิชาชีพและปฏิบัติ

การศึกษาของไทย

เพื่อพัฒนาการศึกษาของไทย งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
และบุคลากรทางการศึกษา
ได้สร้างเสริมการเรียนรู้
สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
- ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
และบุคลากรทาง
การศึกษา สามารถนา
ความรู้ไปปรับประยุกต์
ใช้เพื่อพัฒนาการศึกษาของไทย
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
28 อบรมเชิงปฏิบัติการ

1.เพื่อเข้าใจหลักการ แนวคิด เป้าหมายเชิงปริมาณ

100,000

100,000

100,000

100,000

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

100,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม 1.ได้เรียนรู้การนาแนว กองการศึกษาฯ
โครงการมีความพึงพอใจ ทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ใน
ระดับ ดี
มาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

การพัฒนาวิชาชีพครู และ

-ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

เกณฑ์การพัฒนาความ

โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนในสังกัด

ก้าวหน้าของวิทยฐานะ

องค์การบริหารส่วน

องค์การบริหาร

2.เพื่อเข้าใจหลักการ แนวคิด จังหวัดชัยภูมิ บุคลากร

สนองความต้องการของ

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

องค์ประกอบสาคัญ วิธีการ

ผู้เรียนการจัดกิจกรรม

ทางการศึกษา เจ้าหน้าที่

และแนวทางปฏิบัติของชุมชน ผู้ดาเนินงานและ
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูที่มุ่งเน้น จานวน 100 คน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบ

การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความแตกต่างใน
ความถนัดความสามารถและความสนใจ

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

2.ผู้สอนสามารถนาแนวทาง

3.เพื่อสามารถนาวิธีการและ

-ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

แนวทางปฏิบัตาของชุมชน

โรงเรียนในสังกัด

มาบูรณาการและพัฒนาเพื่อใช้

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ในการบริหารจัดการชั้นเรียน

เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูที่มุ่งเน้น ชัยภูมิ ที่เข้ารับการอบรม

และร่วมกันพัฒนาระบบดูแล
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมา

สามารถนา

ช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อให้เกิด

ปฏิบัติการทางานในสถาน

วิธีการและแนวทาง

การเรียนรู้อย่างแท้จริง

ศึกษา

การปฏิบัติของชุมชน

3.ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการ

แห่งการเรียนรู้ทาง

แนวทางที่ปฏิบัติในการแก้

วิชาชีพเพื่อพัฒนา

ปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

วิชาชีพครูที่มุ่งเน้น

4.ได้ประสบการณ์ความรู้ที่

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

นามาวางแผนการ

ที่มีคุณภาพ และได้นาความรู้

ก้าวสู่วิทยฐานุและ

จากการแบ่งปันแลกเปลี่ยน

ปฏิบัติในการทางาน

มากาหนดแนวทางในการ

ในสถานศึกษา

ปฏิบัติงานปรับปรุงคุณภาพ
การสอนและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
29 อบรมเชิงปฏิบัติการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้

1. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร เป้าหมายเชิงปริมาณ
ทางการศึกษา กลุ่มสาระ

ศิลปะ โรงเรียนในสังกัด การเรียนรู้ศิลปะโรงเรียน

100,000

-ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและ
บุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์การ

100,000

100,000

100,000

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

100,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม 1 ครูและบุคลากรทาง
โครงการมีความพึงพอใจ การ ศึกษา กลุ่มสาระ
ใน
ระดับ ดี
การเรียนรู้ศิลปะ

องค์การบริหารส่วน

สังกัดองค์การบริหารส่วน

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จานวน 500 คน

โรงเรียนสังกัดองค์การ

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิได้มีความรู้

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

มีทักษะการจัดการเรียนรู้

- ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียน

มีความรู้ มีทักษะการจัด

และปฏิบัติงานได้อย่างมี

สังกัดองค์การบริหาร

การเรียนรู้และปฏิบัติ

ประสิทธิภาพ

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน มีความรู้และทักษะใน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ให้ครู และบุคลากรทางการ

การศึกษา ได้สร้างเสริม

การจัดการเรียนการสอน

ศึกษาได้สร้างเสริมการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสร้างชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

2 ครูและบุคลากรทาง
การเรียนรู้ด้านศิลปะ

ด้านศิลปะ

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

3 กลุ่มสาระการเรียนรู้

3. เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ของ

- คุณภาพด้านวิชาการ

ศิลปะโรงเรียนในสังกัด

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ของโรงเรียนสังกัดองค์การ

องค์การบริหารส่วน

โรงเรียนในสังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเป็นที่

จังหวัดชัยภูมิ
1-3/50

ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง

มีการพัฒนาการจัด

- ครูกลุ่มสาระศิลปะ

การเรียนการสอน

โรงเรียนในสังกัด

และมีผลสัมฤทธิ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ที่เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ชัยภูมิมีทักษะในการ
กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
ไปใช้ในการเรียน
การสอนมากขึ้น
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30 อบรมเชิงปฏิบัติการ

1. เพื่อใช้ทักษะการคิดเชิง

เป้าหมายเชิงปริมาณ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คานวณในการคิดวิเคราะห์

- ผู้บริหาร คณะครูและ

วิทยาศาสตร์ โรงเรียน แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน

บุคลากรทางการศึกษา

ในสังกัดองค์การบริหาร และเป็นระบบ

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียน

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

100,000

100,000

100,000

100,000

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

100,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม 1. ครู บุคลากรกลุ่มสาระ กองการศึกษาฯ
โครงการมีความพึงพอใจ วิทยาศาสตร์โรงเรียน
ใน
ระดับ ดี
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. เพื่อให้บุคลากรกลุ่มสาระ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

มีทักษะการสอนคิด

วิทยาศาสตร์โรงเรียนสังกัด

เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 1500 คน

เชิงคานวณ ในการคิด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

วิเคราะห์แก้ปัญหา

ชัยภูมิสามารถจัดการเรียนรู้

- คณะครูและบุคลากร

อย่างเป็นขั้นตอนและ

เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการ

ทางการศึกษากลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์โรงเรียน
สับริงกัหดารส่
องค์วกนจัารงหวัดชัยภูมิ

เป็นระบบ

ค้นหาข้อมูลหรือสารสนเทศ
ประเมิน จัดการ วิเคราะห์

สังเคราะห์และนาสารสนเทศ มีความรู้และ
ไปใช้ในการแก้ปัญหา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2. ครู บุคลากรกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์โรงเรียนสังกัด

องค์การบริหารส่วน

สามารถจัดการเรียนรู้

จังหวัดชัยภูมิ สามารถ

ในสาระเทคโนโลยีได้

จัดการเรียนรู้เพื่อให้
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

3. เพื่อให้บุคลากรกลุ่มสาระ

นักเรียนสามารถ

วิทยาศาสตร์โรงเรียนสังกัด

ประยุกต์ใช้ความรู้

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ด้านวิทยาศาสตร์ให้เกิด

ชัยภูมิสามารถจัดการเรียนรู้

ประโยชน์ในชีวิตจริง

เพื่อให้นักเรียนสามารถประยุกต์

การทางานร่วมกัน

ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

อย่างสร้างสรรค์เพื่อ

สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประโยชน์ต่อตนเอง

และการสื่อสาร ในการแก้ปัญหา

หรือสังคม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ในชีวิตจริง กาทางานร่วมกัน
อย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์
ต่อตนเองหรือสังคม
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
31 อบรมเชิงปฏิบัติการ

1.เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เป้าหมายเชิงปริมาณ

100,000

100,000

100,000

100,000

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

100,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม 1. ครู บุคลากรทาง
โครงการมีความพึงพอใจ การศึกษา โรงเรียน
ในระดับ ดี
สังกัดองค์การบริหาร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ให้

- ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

คอมพิวเตอร์

ครู บุคลากรทางการศึกษา

คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์

และหุ่นยนต์

สังกัดองค์การบริหารส่วน

และบุคลากรทางการศึกษา

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีการพัฒนา

โรงเรียนในสังกัด

จังหวัดชัยภูมิ

สังกัดองค์การบริหารส่วน

ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

องค์การบริหารส่วน

2.เพื่อให้ครู บุคลากรทางการ จังหวัดชัยภูมิ

และหุ่นยนต์

จังหวัดชัยภูมิ

ศึกษาสังกัดองค์การบริหาร

2. ครู บุคลากรทางการศึกษา

จานวน 100 คน

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ นาความรู้ เป้าหมายเชิงคุณภาพ

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ข้าราชการครู บุคลากร

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ สามารถนา

ไปสู่การปฏิบัติในการจัด

ทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด

ความรู้ในการอบรมเชิง

กิจกรรมการเรียนการสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
สามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์

ปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ

ในการปฏิบัติในหน้าที่และ

การสอนได้อย่างมี

จัดการเรียนการสอน

ประสิทธิภาพ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการจัดกิจกรรมการเรียน

ให้มีประสิทธิภาพ
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1.เพื่อพัฒนาทักษะการจัด

เป้าหมายเชิงปริมาณ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

การเรียนการสอนภาษา

- ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

100,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจ

ภาษาต่างประเทศ

อังกฤษโดยเน้นการสื่อสาร

โรงเรียนสังกัดองค์การ

ในระดับ ดี

โรงเรียนในสังกัด

สาหรับครูผู้สอนระดับ

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วน

มัธยมศึกษา

บุคลากรทางการศึกษา

เข้าใจภาษาอังกฤษที่ใช้เป็น

จังหวัดชัยภูมิ

2.เพื่อยกระดับความรู้ ความ

เจ้าหน้าที่ผู้ดาเนินงาน

แนวทางสาหรับจัดการเรียน

เข้าใจภาษาอังกฤษที่ใช้เป็น

และผู้เข้าร่วมโครงการ

การสอนและการวัดและ

แนวทางสาหรับจัดการเรียน

จานวน 100 คน

ประเมินผลการเรียนรู้

การสอนและการวัดและ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ประเมินผลการเรียนรู้

-ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
โรงเรี
นสังหกัดารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
องค์กยารบริ

32 อบรมเชิงปฏิบัติการ

100,000

100,000

100,000

100,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.ครูมีพัฒนาทักษะการ กองการศึกษาฯ
เรียนการสอน
จัดการ
ภาษาอังกฤษโดยเน้น
โดยเน้นการสื่อสารมากขึ้น
2.ครูมีการยกระดับ
ความรู้ความ

มีความรู้ ความเข้าใจกรอบ CEFR
ที่ใช้เป็นแนวทางสาหรับจัด
การเรียนการสอนและการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
33 อบรมเชิงปฏิบัติการ

1.เพื่อให้ครูและบุคลากรทาง เป้าหมายเชิงปริมาณ

100,000

100,000

100,000

100,000

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

กองการศึกษาฯ
100,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม 1.ครูและบุคลากร
โครงการมีความพึงพอใจ โรงเรียนสังกัดองค์การ
ในระดับ ดี
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาเกิดความรู้ ความ

- ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

โรงเรียนในสังกัด

เข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ

องค์การบริหารส่วน

จัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนา บุคลากรทางการศึกษาสังกัด

จังหวัดชัยภูมิ

ผู้เรียน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

มีความรู้ ความเข้าใจ
เทคนิคการจัดการเรียนรู้

2.เพื่อให้ครูและบุคลากร

ชัยภูมิ จานวน 100 คน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ทางการศึกษาเกิดความรู้

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

2.ครูและบุคลากร

ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

- ข้าราชการครูในโรงเรียน

โรงเรียนสังกัดองค์การ

เขียนแผนการจัดการ

สังกัดองค์การบริหารส่วน
เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จังหวัดชัยภูมิ ที่เข้ารับการ

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เกิดความรู้ความเข้าใจ

3.เพื่อให้ครูและบุคลากร

อบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ

การเขียนแผนจัดการ

ทางการศึกษาสามารถนา

วิธีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและจัดทา

เรียนรู้กิจกรรมพัฒนา

ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางาน

แผนการจัดการเรียนรู้

ผู้เรียนมีความถูกต้องและ

ด้านการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีประสิทธิภาพ
1-3/56

ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

34 โครงการพัฒนา

200,000 องค์การบริหารส่วน

1. เพื่อจัดอบรมพัฒนา

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

200,000

200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ผู้บริหาร ครู และ

การวัดและประเมินผล การวัดและประเมินผล

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร

จังหวัดชัยภูมิ

บุคลากรทางการศึกษา

การเรียนรู้ตามหลักสูตร การเรียนรู้ ตามหลักสูตร

ทางการศึกษา สังกัด

มีเครื่องมือ

สังกัด องค์การบริหารส่วน

แกนกลางการศึกษา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

สาหรับใช้ในการวัด

จังหวัดชัยภูมิ

ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

ชัยภูมิสามารถจัดทา

และประเมินผล

สามารถใช้เครื่องมือ

(ฉบับปรับปรุง 2560) (ฉบับปรับปรุง 2560)

เครื่องมือวัดและประเมินผล

ตรงตามมาตรฐาน

วัดและประเมินผล

ของสถานศึกษาสังกัด 2. เพื่อจัดทาเครื่องมือ

อย่างหลากหลาย

และตัวชี้วัด

ในการพัฒนาคุณภาพ

องค์การบริหารส่วน

วัดและประเมินผล

สอดคล้องกับบริบท

ผู้เรียนอย่างหลากหลาย

จังหวัดชัยภูมิ

อย่างหลากหลาย

และธรรมชาติของผู้เรียน

สอดคล้องกับบริบท

ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด

เป้าหมายเชิงปริมาณ

และธรรมชาติของ

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร

ผู้เรียน

แกนกลางการศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

ทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ จานวน 140 คน
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

35 โครงการส่งเสริม

300,000 ร้อยละ 90 ของครู

1. เพื่อจัดอบรมผู้บริหาร

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

300,000

300,000

300,000

300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ผู้บริหารและครู

การวิจัย

สถานศึกษา ครู และบุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษา ครู

จัดทาวิจัยในชั้นเรียน

นากระบวนการวิจัย

ในชั้นเรียนและใน

ทางการศึกษา

และบุคลากรทางการศึกษา

และในโรงเรียน

ไปใช้ในการแก้ปัญหา

โรงเรียนเพื่อพัฒนา

ให้มีความรู้ความเข้าใจ

สามารถใช้การวิจัย

เพื่อพัฒนานักเรียน

การเรียนการสอน

นักเรียนของ

ในการทาวิจัยในชั้นเรียน

ในชั้นเรียนและในโรงเรียน

ภาคเรียนละ 1 เรื่อง

เพื่อพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา

และในโรงเรียนเพื่อพัฒนา

เพื่อพัฒนานักเรียน

สังกัดองค์การบริหาร

นักเรียน

เป้าหมายเชิงปริมาณ

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

ให้ผู้บริหารสถานศึกษา

การวิจัยในชั้นเรียน

ครูและบุคลากร

และในโรงเรียนเพื่อพัฒนา

ทางการศึกษา ใช้กระบวน

นักเรียนของสถานศึกษา

การวิจัยแก้ไขปัญหา

สังกัดองค์การส่วนจังหวัดชัยภูมิ ให้แก่

การจัดการเรียนการสอน

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

การศึกษา

ของสถานศึกษาสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ รวม 170 คน
1-3/58

ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

36 โครงการประเมิน

1. เพื่อดาเนินการประเมิน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

350,000 โรงเรียนในสังกัด

1. ระบบการประกัน

กองการศึกษาฯ

คุณภาพภายใน

คุณภาพภายในสถานศึกษา

1. สถานศึกษาในสังกัด

องค์การบริหารส่วน

สถานศึกษาสังกัด

สังกัดองค์การบริหาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

จังหวัดชัยภูมิ ได้รับการ ภายในสถานศึกษา

องค์การบริหารส่วน

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ชัยภูมิได้รับการประเมิน

ประเมินคุณภาพ

สังกัดองค์การบริหาร

จังหวัดชัยภูมิ

2. เพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติ

คุณภาพภายในสถานศึกษา

ภายในครบทั้ง

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

การสรุปและวิเคราะห์ผล

อย่างเป็นระบบ

26 แห่ง

ดาเนินการได้อย่าง

การประเมินคุณภาพภายใน

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ต่อเนื่องและเป็นระบบ

สถานศึกษาสังกัดองค์การ

ชัยภูมิ สามารถสรุปผล

2. ผู้บริหาร ครูและ

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

การประเมินคุณภาพภายใน

บุคลากรทางการศึกษา

350,000

350,000

350,000

350,000

คุณภาพการศึกษา

ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ สถานศึกษาได้ถูกต้อง

มีความรู้ความเข้าใจ

พร้อมเผยแพร่หน่วยงาน

ครบถ้วนสมบูรณ์

สามารถถ่ายทอด

ที่เกี่ยวข้อง

พร้อมเผยแพร่หน่วยงาน

และนาผลการประเมิน

ที่เกี่ยวข้อง

ไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
1-3/59

ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เป้าหมายเชิงปริมาณ

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ได้อย่างต่อเนื่อง

1. สถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ จานวน 26 แห่ง
ได้รับการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
สรุปผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จานวน 2 วัน 1 คืน รวมผู้เข้า
ประชุมทั้งสิ้น 113 คน
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

37 โครงการพัฒนา

300,000 ร้อยละ 80 ของครู

300,000

300,000

300,000

300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1. เพื่อจัดอบรมการพัฒนา

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

สถานศึกษาสังกัด

หลักสูตร

หลักสูตรสถานศึกษา

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร

มีสื่อนวัตกรรมที่ใช้ใน

องค์การบริหารส่วน

สถานศึกษาในสังกัด

ของสถานศึกษาในสังกัด

ทางการศึกษา สามารถ

การจัดการเรียน

จังหวัดชัยภูมิสามารถนา

องค์การบริหารส่วน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้

การสอนสอดคล้อง

หลักสูตรไปใช้ใน

จังหวัดชัยภูมิ

ชัยภูมิไปใช้ในการเรียน

ในการจัดการเรียนการสอน

กับตัวชี้วัดและมาตรฐาน การจัดการเรียน

การสอน

ได้ถูกต้องตามกระบวนการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

การสอนได้ถูกต้อง

2. เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ และสังเคราะห์การนาสื่อ

สอดคล้องกับตัวชี้วัด

การนาสื่อ นวัตกรรมมาใช้

นวัตกรรมมาใช้ในการจัด

และมาตรฐานการเรียนรู้

ในการจัดการเรียนการสอน

การเรียนการสอนได้

ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด

สอดคล้องกับตัวชี้วัด

และมาตรฐานการเรียนรู้

และมาตรฐานการเรียนรู้
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จานวน 260 คน
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
38 โครงการมหกรรม

1. เพื่อจัดประกวดแข่งขัน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

1,000,000 นักเรียนและครู

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. ครูและนักเรียน

กองการศึกษาฯ

การแข่งขันทักษะทาง ทักษะทางวิชาการ

1. นักเรียนและครู สังกัด

ได้เป็นตัวแทน

สังกัดองค์การบริหาร

วิชาการ

คัดเลือกนักเรียน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ระดับภาค

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานศึกษาสังกัด

และครู เป็นตัวแทนองค์การ

ชัยภูมิ ได้รับการส่งเสริม

ไม่น้อยกว่า

ได้รับการพัฒนา

องค์การบริหารส่วน

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

และพัฒนาศักยภาพ

14 รายการ

ศักยภาพด้านความรู้

จังหวัดชัยภูมิ

2. เพื่อส่งนักเรียน และครู

ด้านความรู้ความสามารถ

ความสามารถ ทักษะ

ตัวแทนองค์การบริหาร

ทักษะ และคุณลักษณะ

และคุณลักษณะ

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

อันพึงประสงค์

อันพึงประสงค์

เข้าร่วมแข่งขันทักษะ

2. คุณภาพการศึกษา

2. ครูและนักเรียน

ทางวิชาการ งานมหกรรม

สถานศึกษาสังกัดองค์การ

สามารถสร้างชื่อเสียง

การจัดการศึกษาท้องถิ่น

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ให้กับสถานศึกษา

ระดับภาค

เป็นที่ยอมรับ ของบุคคล

และองค์การบริหาร

3. เพื่อส่งเสริม พัฒนา

ทั่วไป

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

และยกระดับสถานศึกษา

ทั้งในระดับภาค
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

สังกัดองค์การบริหาร

3. ครูและนักเรียน สามารถ

และระดับประเทศ

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สร้างชื่อเสียงให้กับสถาน

3. คุณภาพการศึกษา

4. เพื่อประชาสัมพันธ์และ

ศึกษาและองค์การบริหาร

สถานศึกษาสังกัด

เผยแพร่ผลงานด้านการจัด

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทั้งใน

องค์การบริหารส่วน

การศึกษาขององค์การบริหาร ระดับจังหวัด และระดับภาค

จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนจังหวัดชัยภูมิผ่านการจัด เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป็นที่ยอมรับของ

นิทรรศการแสดงผลงาน

1. ผู้บริหาร ครูและนักเรียน

บุคคลทั่วไป

ทางวิชาการ

สังกัดองค์การบริหาร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะ
กรรมการจากหน่วยงานเอกชน
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
จานวน 2,000 คน ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านความรู้
ความสามารถ ทักษะ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2. คัดเลือกนักเรียนและครู
เป็นตัวแทนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ จานวน
59 รายการ จาก 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย,
คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม,
สุขศึกษาและพลศึกษา,
การงานอาชีพ, ภาษาต่าง
ประเทศ และศิลปะ
3. เข้าร่วมจัดแสดงผลงาน
ทางวิชาการ จานวน 3 บูธ
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

39 โครงการสนับสนุนและ 1. เพื่อส่งผู้บริหาร ครู

970,000 นักเรียน และครู

ส่งเสริมผู้บริหาร ครู

นักเรียน และบุคลากร

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร ครู นักเรียนและ

970,000

970,000

970,000

970,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ผู้บริหาร ครู นักเรียน

ได้รับรางวัล

และบุคลากร สังกัด

นักเรียน และบุคลากร สังกัดองค์การบริหารส่วน

บุคลากรสังกัดองค์การบริหาร

ไม่น้อยกว่า

องค์การบริหารส่วน

สังกัดองค์การบริหาร

จังหวัดชัยภูมิเข้าร่วม

ส่วนจังหวัดชัยภูมิได้รับการส่งเสริม

5 รายการ

จังหวัดชัยภูมิ ได้รับ

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

แข่งขันทักษะทางวิชาการ

และพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ความสามารถ ทักษะและ

การพัฒนาศักยภาพ

เข้าร่วมงานมหกรรม

และจัดนิทรรศการแสดง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับสถาน

ด้านความรู้

การจัดการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ ในงาน

ศึกษาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในระดับประเทศ

ความสามารถ ทักษะ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

และคุณลักษณะ

ท้องถิ่นระดับประเทศ

ผู้บริหาร ครู นักเรียน

อันพึงประสงค์

2. เพื่อเผยแพร่ผลงานด้าน

และบุคลากรสังกัดองค์การ

และสร้างชื่อเสียงให้กับ

ท้องถิ่นระดับประเทศ มหกรรมการจัดการศึกษา

การจัดการศึกษาขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานศึกษาและองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

จานวน 250 คน ได้รับการ

บริหารส่วนจังหวัด

พัฒนาศักยภาพด้านความรู้

ชัยภูมิ ทั้งในระดับภาค

ความสามารถ ทักษะ

และระดับประเทศ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

40 โครงการพัฒนา

300,000 ผู้บริหารสถานศึกษา

300,000

300,000

300,000

300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1. เพื่อจัดอบรมพัฒนา

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

1. ผู้เข้ารับการอบรม

นวัตกรรมการเรียนรู้

นวัตกรรมการเรียนรู้สู่

ผู้บริหาร ครู และบุคลากร

ครู และบุคลากร

สามารถสร้างนวัตกรรม

สู่กระบวนการ

กระบวนการจัดการเรียน

ทางการศึกษาสามารถ

ทางการศึกษา

การเรียนรู้ในรายวิชา

จัดการเรียนการสอน

การสอนที่เน้นทักษะ

ใช้นวัตกรรมการเรียนรู้

ที่ผ่านการอบรม

ที่สอนได้

สถานศึกษาในสังกัด

กระบวนการคิด

แก้ปัญหาและพัฒนานวัตกรรม

สามารถใช้นวัตกรรม

2. ผู้เข้าอบรมสามารถ

องค์การบริหารส่วน

2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร

การจัดการเรียนการสอน

การเรียนรู้ แก้ไข

ใช้นวัตกรรมการเรียนรู้

จังหวัดชัยภูมิ

และครูสามารถใช้นวัตกรรม

เป้าหมายเชิงปริมาณ

ปัญหาและพัฒนา

แก้ปัญหาและพัฒนา

การเรียนรู้ แก้ปัญหา

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

การจัดการเรียน

การจัดการเรียน

และพัฒนาการจัดการเรียน

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

การสอนไม่น้อยกว่า

การสอน

การสอนที่เน้น

สู่กระบวนการจัดการเรียน

ร้อยละ 80

กระบวนการคิด

การสอนที่เน้นกระบวนการคิด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ จานวน 26 แห่ง รวม 170 คน
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
41 โครงการขับเคลื่อน

1. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา เป้าหมายเชิงคุณภาพ

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

5,087,200 5,087,200 5,087,200 5,087,200 5,087,200 1.จานวน 8 สถานศึกษา 1.สถานศึกษาใน

ของเศรษฐกิจพอเพียง ในสังกัดองค์การบริหาร

1. สถานศึกษาในสังกัดองค์การ

ในสังกัดองค์การบริหาร สังกัดองค์การบริหาร

สู่สถานศึกษาในสังกัด ส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วม

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ส่วนจังหวัดชัยภูมิเป็น

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เข้าร่วมการประเมิน

องค์การบริหารส่วน

การประเมินเพื่อเป็น

เป็นสถานศึกษาพอเพียง

สถานศึกษาพอเพียง

จังหวัดชัยภูมิ

สถานศึกษาพอเพียง

และศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก

2.ร้อยละ 80 ของครูผู้เข้า เพื่อเป็นสถานศึกษา

และศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รับการอบรมมีความ

พอเพียง และศูนย์การ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา (ศรร.)

พึงพอใจในระดับดี

เรียนรู้ตามหลักปรัชญา

ด้านการศึกษา (ศรร.)

2. ครูในสังกัดองค์การบริหาร

3. ร้อยละ 70 ของครูแกน ของเศรษฐกิจพอเพียง

2. เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ จัดทา

นาที่สามารถถ่ายทอด

ด้านการศึกษา (ศรร.)

เกี่ยวกับหลักปรัชญา

หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง

และขยายผลกิจกรรม

2.ครูในสังกัด

ของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ

ใช้เป็นแนวทางในการจัด

การเรียนรู้ตามปรัขญา

องค์การบริหารส่วน

ผู้บริหาร ครู นักเรียน

การเรียนการสอน

เศรษฐกิจพอเพียงด้าน

จังหวัดชัยภูมิมีความรู้

การศึกษา

หลักสูตรเศรษฐกิจ

และบุคลากรในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

พอเพียง
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3. เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้

3. ประชาชนน้อมนา

ครูแกนนาเศรษฐกิจพอเพียง

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

โรงเรียนในสังกัดองค์การ

พอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

4. เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้

1. สถานศึกษาในสังกัด

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักเรียนเป็นแกนนาเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พอเพียงสังกัดองค์การ

ชัยภูมิ จานวน 26 แห่ง

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. ครูในสังกัดองค์การบริหาร

5. เพื่อส่งเสริมการจัดการ

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ จานวน 750 คน

เรียนรู้ตามหลักปรัชญา

3. ประชาชนในเขตพื้นที่

ของเศรษฐกิจพอเพียง

บริการไม่น้อยกว่า 150 คน

6. เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากฐานการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

42 โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ 1. เพื่อให้ครูและนักเรียน

500,000 มีผู้สนใจเข้าร่วม

1. มีผู้เข้าแข่งขันจากสถาน

500,000

500,000

500,000 500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. นักเรียนได้มีโอกาส

โดยองค์การบริหาร

จากสถานศึกษาในระดับ

ศึกษาในระดับประถมศึกษา

การแข่งขันหุ่นยนต์

ได้แสดงออกทางด้าน

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

ร้อยละ 80

ความรู้ความสามารถ

ตอนต้น มัธยมศึกษาตอน

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม

ปลายและระดับอุดมศึกษา

และระดับอุดมศึกษา

2. นักเรียนนาความรู้

ที่สนใจเทคโนโลยี

จากทั่วจังหวัดชัยภูมิ

และประสบการณ์ไปใช้

ด้านหุ่นยนต์

ครบทุกระดับชั้น

พัฒนาความรู้และ

2. มีโลกทัศน์ในการเรียนรู้

2. จัดการแข่งขันหุ่นยนต์

ต่อยอดความคิด

เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่กว้างไกล เป็นเวลา 3 วัน
3. ได้รับความรู้และพัฒนา

3. มีการแข่งขันหุ่นยนต์

ตนเองตามความถนัด

2 ประเภท ดังนี้

และความสามารถที่มี
4. ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง
โรงเรียน และประเทศชาติ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

ในอนาคตได้

3.1 การแข่งขันหุ่นยนต์
อัตโนมัติ
3.2 การแข่งขันหุ่นยนต์
บังคับมือ
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

43 โครงการอบรมพัฒนา 1. เพื่อจัดอบรมพัฒนาครูและ เป้าหมายเชิงคุณภาพ

200,000 องค์การบริหารส่วน

200,000

200,000

200,000 200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ครูและบุคลากร

ครู และบุคลากร

บุคลากรทางการศึกษา

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ มีเครื่องมือ ทางการศึกษา

ทางการศึกษา

ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยว

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

สาหรับใช้ในการวัด

มีความรู้ความเข้าใจ

ก่อนแต่งตั้งให้มี

กับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

และประเมินผล

ในหลักเกณฑ์และ

หรือเลื่อนวิทยฐานะ

ประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือ

การประเมินผลงาน สามารถ

ตรงตามมาตรฐาน

เงื่อนไขการประเมิน

เขียนคาขอและเขียนรายงาน

และตัวชี้วัด

ผลงาน เพื่อให้มีหรือ

สูงขึ้นของสถานศึกษา เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น
ในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

2. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร การเสนอขอได้ถูกต้อง ครบถ้วน

เลื่อนวิทยฐานะ

ทางการศึกษา ให้มีศักยภาพ

และสมบูรณ์ ตามมาตรฐาน

ครูชานาญการ

ชัยภูมิ

ทั้งทางด้านความรู้และ

ตาแหน่งและสมรรถนะ

สามารถเขียนคาขอ

ประสบการณ์ในวิชาชีพตาม

ทางวิชาชีพครู

และเขียนรายงานการ

มาตรฐานตาแหน่งและ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เสนอขอตามที่กาหนด

สมรรถนะทางวิชาชีพครู

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

และขยายผลต่อ

สถานศึกษาในสังกัด

ผู้เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ครบถ้วน และสมบูรณ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

1-3/70

ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้ารับการ
อบรมพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการประเมิน
ผลงาน เพื่อให้มีหรือเลื่อน
วิทยฐานะสูงขึ้น
ตามมาตรฐานตาแหน่งและ
สมรรถนะทางวิชาชีพครู
จานวน 160 คน

1-3/71

ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

44 โครงการพัฒนารูปแบบ 1. เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียน

300,000 องค์การบริหาร

เป้าหมายเชิงปริมาณ

300,000

300,000

300,000

300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. ผู้เรียนได้รับการ

กองการศึกษาฯ

การสอน STEM

ให้ครอบคลุม 3 กลุ่ม ได้แก่

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

พัฒนาเต็มศักยภาพ

Education

ทักษะที่จาเป็นต่อการดารง

การพัฒนารูปแบบการสอน

มีเครื่องมือ

และมีความสามารถใน

สถานศึกษา

ชีวิตทักษะเพื่อทางาน และ

STEM Education สถานศึกษา

สาหรับใช้ในการวัด

การแข่งขัน

ในสังกัดองค์การบริหาร ทักษะเฉพาะอาชีพ

ในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ ให้แก่

และประเมินผล

2. สถานศึกษามี

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. เพื่อยกระดับความ

ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ตรงตามมาตรฐาน

กระบวนการ

สามารถของครูผู้สอนใน

สังกัด อบจ.ชัยภูมิ จานวน 166 คน

และตัวชี้วัด

จัดกิจกรรมการเรียนรู้

การวางแผนและจัดการ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

บูรณาการในการพัฒนา

เรียนการสอนแบบ STEM

1. ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ต้นแบบโรงเรียนสู่

ศึกษา

สังกัด อบจ.ชัยภูมิ ได้รับการพัฒนา

ความเป็นเลิศ

3. เพื่อพัฒนากิจกรรมการ

สู่มาตรฐานวิชาชีพ

เรียนรู้ STEM ศึกษาใน

2. สถานศึกษาสังกัด อบจ.ชัยภูมิ

สถานศึกษาสังกัดองค์การ

มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับ

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1-3/72

ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

45 โครงการพัฒนา

500,000 องค์การบริหารส่วน

ศักยภาพ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1. เพื่อจัดอบรมพัฒนา

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ศักยภาพครู และบุคลากร

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ มีเครื่องมือ บุคลากรทางการศึกษา

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังกัด

สาหรับใช้ในการวัด

สังกัดองค์การบริหาร

ครูและบุคลากรทางการ ทางการศึกษาสู่ชุมชน

500,000

500,000

500,000 500,000

ผู้บริหาร ครูและ

ศึกษา สู่ชุมชนการ

การเรียนรู้ทางวิชาชีพ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

และประเมินผล

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ

(Professional Learning

ชัยภูมิ มีความรู้ความเข้าใจ

ตรงตามมาตรฐาน

สามารถสร้าง องค์ความรู้

(Professional

Community : PLC)

ที่ถูกต้องเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

และตัวชี้วัด

และนาไปปรับใช้ในการ

Learning

2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้า

และสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้ไปร่วมสร้างสรรค์ชุมชน

Community : PLC)

ใจในการร่วมสร้างสรรค์ชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพได้
การเรียนรู้ทางวิชาชีพให้

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

จัดการศึกษา

เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน

เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน เป้าหมายเชิงปริมาณ

3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ของครูและบุคลากรทางการ

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้,

ศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน

วิทยากร และเจ้าหน้าที่

จนเป็นวิถีปฏิบัติและ

ดาเนินงาน รวมจานวนทั้งสิ้น

วัฒนธรรมขององค์กรที่ยั่งยืน

350 คน
1-3/73

ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
46 โครงการปรับปรุง

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

520,000

520,000

520,000

520,000

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

520,000 สถานศึกษาในสังกัด

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
สถานศึกษาสังกัด

หลักสูตร

การบริหารสถานศึกษาในการ สถานศึกษาในสังกัดองค์

องค์การบริหารส่วน

สถานศึกษาในสังกัด

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ มีหลักสูตร จังหวัดชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วน

ในสังกัดองค์การบริหาร

มีหลักสูตรที่นาไปใช้ในการ

ที่นาไปใช้ในการจัด

สามารถนาหลักสูตรไปใช้

จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

จัดการเรียนการสอนได้

การเรียนการสอน

ในการจัดการเรียน

และสามารถนาหลักสูตร

ถูกต้องสอดคล้องกับตัวชี้วัด

ได้ถูกต้อง จานวน

การสอนได้ถูกต้อง

ไปใช้ในการจัดการเรียน

และมาตรฐานการเรียนรู้

26 โรงเรียน

สอดคล้องกับตัวชี้วัด

การสอนได้ถูกต้อง สอดคล้อง เป้าหมายเชิงปริมาณ
กับตัวชี้วัด

สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่าย

และมาตรฐานการเรียนรู้

การบริหารสถานศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วน

และมาตรฐานการเรียนรู้

โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
จานวน 26 โรงเรียนๆ ละ
20,000 บาท

1-3/74

ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
47 โครงการอบรมสัมมนา เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การจัดระบบประกัน

การส่งเสริมศักยภาพการ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

1,166,000 1,166,000 1,166,000 1,166,000 1,166,000 สถานศึกษาในสังกัด

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
สถานศึกษาสังกัด

สถานศึกษาในสังกัดองค์การ

องค์การบริหารส่วน

องค์การบริหารส่วน

คุณภาพการศึกษาภาย จัดการศึกษาท้องถิ่น

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ชัยภูมิ มีการจัดระบบ

จังหวัดชัยภูมิ

ในสถานศึกษา

ในการอบรมสัมมนา

มีการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ประกันคุณภาพการศึกษา จัดระบบประกันคุณภาพ

ขั้นพื้นฐานขององค์กร

การจัดระบบ

ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภายในสถานศึกษา

การศึกษาภายในสถาน

ปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกันคุณภาพการศึกษา

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

ขั้นพื้นฐานขององค์กร

ศึกษาขั้นพื้นฐานของ

ตามกฎกระทรวง

ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป้าหมายเชิงปริมาณ

ปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์กรปกครอง

การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561

ขององค์กรปกครองส่วน

สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

ตามกฎกระทรวง

ส่วนท้องถิ่น

ท้องถิ่น

ในการอบรมสัมมนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การประกันคุณภาพ

ตามกฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง การประกัน ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

การศึกษา พ.ศ.2561

การประกันคุณภาพการ

คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

จานวน 26 โรงเรียน

ศึกษา พ.ศ.2561

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

จานวน 2 คนๆละ 11,000 บาท
และสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
จานวน 26 โรงเรียนๆละ 4 คน
รวมเป็น 104 คนๆละ 11,000 บาท
1-3/75

ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

หลักสูตร

การส่งเสริม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วน

สถานศึกษาตาม

ศักยภาพการจัดการ

และสถานศึกษาในสังกัดองค์การ

จังหวัดชัยภูมิ มีหลักสูตร สามารถนาหลักสูตรไปใช้

มาตรฐานการเรียนรู้

ศึกษาท้องถิ่นในการพัฒนา

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ที่นาไปใช้ในการจัด

ในการจัดการเรียน

และตัวชี้วัด

หลักสูตรสถานศึกษา

มีการพัฒนาหลักสูตรที่นาไปใช้

การเรียนการสอน

การสอนได้ถูกต้อง

(ฉบับปรับปรุง
พ.ศ.2560)

ตามมาตรฐานการเรียนรู้

ในการจัดการเรียนการสอนได้ถูกต้อง

ได้ถูกต้อง สอดคล้อง

สอดคล้องกับตัวชี้วัด

และตัวชี้วัด

สอดคล้องกับตัวชี้วัดและมาตรฐาน

กับตัวชี้วัดและมาตรฐาน และมาตรฐาน

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

หลักสูตรการเรียนรู้

การเรียนรู้

และสามารถนา

เป้าหมายเชิงปริมาณ

จานวน 26 โรงเรียน

หลักสูตรไปใช้ในการ

สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

จัดการเรียนการสอน

ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

ได้ถูกต้องสอดคล้องกับ

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ให้กับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดและมาตรฐาน

จานวน 1 คน เป็นเงิน 11,000 บาท

การเรียนรู้

และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

48 โครงการพัฒนา

297,000

297,000

297,000

297,000

297,000 โรงเรียนในสังกัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โรงเรียนในสังกัดองค์การ กองการศึกษาฯ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

การเรียนรู้

จานวน 26 โรงเรียนๆละ 1 คน รวมเป็น 26 คนๆละ 11,000 บาท
1-3/76

ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

องค์การบริหารส่วน

กองการศึกษาฯ

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปฏิบัติการการจัดทา

การส่งเสริมศักยภาพการจัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วน

หลักสูตรสถานศึกษา

การศึกษาท้องถิ่น

และสถานศึกษาในสังกัดองค์การ

จังหวัดชัยภูมิ มีหลักสูตร สถานศึกษาในสังกัด

ตามหลักสูตรการศึกษา ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ที่นาไปใช้ในการจัด

องค์การบริหารส่วน

ขั้นพื้นฐานปรับปรุงใหม่ การจัดทาหลักสูตรสถาน

มีหลักสูตรที่นาไปใช้

การเรียนการสอน

จังหวัดชัยภูมิ

ศึกษาตามหลักสูตร

ในการจัดการเรียนการสอน

ได้ถูกต้อง สอดคล้อง

สามารถนาหลักสูตรไปใช้

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ได้ถูกต้องสอดคล้องกับ

กับตัวชี้วัดและมาตรฐาน ในการจัดการเรียน

49 โครงการอบรมเชิง

540,000

540,000

540,000

540,000

540,000 สถานศึกษาในสังกัด

จังหวัดชัยภูมิและ

ปรับปรุงใหม่ และสามารถนา ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้

การเรียนรู้

การสอนได้ถูกต้อง

หลักสูตรไปใช้ในการจัด

เป้าหมายเชิงปริมาณ

จานวน 26 โรงเรียน

สอดคล้องกับตัวชี้วัดและ

การเรียนการสอน

สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

ได้ถูกต้อง สอดคล้อง

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทาหลักสูตร

กับตัวชี้วัดและมาตรฐาน

สถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปรับปรุงใหม่

การเรียนรู้

ให้กับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จานวน 1 แห่ง เป็นเงิน 20,000 บาท

มาตรฐานการเรียนรู้

และสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
จานวน 26 โรงเรียนๆละ 20,000 บาท
1-3/77

ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50 โครงการส่งเสริมการจัด เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 สถานศึกษาในสังกัด

สถานศึกษาในสังกัด

กองการศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วน

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

กระบวนการเรียน

การส่งเสริม

สถานศึกษาในสังกัดองค์การ

องค์การบริหารส่วน

การสอน การบริหาร

ศักยภาพการจัดการศึกษา

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ มีหลักสูตร จังหวัดชัยภูมิ

ตามหลักปรัชญา

ท้องถิ่นในการส่งเสริมการ

เป็นสถานศึกษาพอเพียง

ที่นาไปใช้ในการจัด

ได้รับการส่งเสริมการจัด

ของเศรษฐกิจพอเพียง จัดกระบวนการ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

การเรียนการสอน

กระบวนการเรียนการสอน

“สถานศึกษาพอเพียง” เรียนการสอน การบริหาร
สู่“ศูนย์การเรียนรู้ตาม ตามหลักปรัชญาของ

สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายการ

ได้ถูกต้อง สอดคล้อง

การบริหารตามหลักปรัชญา

ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กับตัวชี้วัดและมาตรฐาน ของเศรษฐกิจพอเพียง

หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

ในการส่งเสริมการจัดกระบวน

การเรียนรู้

“สถานศึกษาพอเพียง”สู่

เศรษฐกิจพอเพียง”

“สถานศึกษาพอเพียง” สู่

การเรียนการสอน

จานวน 26 โรงเรียน

“ศูนย์การเรียนรู้ตาม

“ศูนย์การเรียนรู้ตาม

การบริหารตามหลักปรัชญา

หลักปรัชญาของ

หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง”

ของเศรษฐกิจพอเพียง”

“สถานศึกษาพอเพียง” สู่
“ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
จานวน 26 โรงเรียนๆละ 100,000 บาท
1-3/78

ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

51 โครงการประสาน

362,600 1.องค์กรปกครองส่วน

362,600

362,600

362,600

362,600

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1. เพื่อให้องค์กรปกครอง

องค์กรปกครองส่วน

จังหวัดชัยภูมิมี

แผนพัฒนาการศึกษา

ส่วนท้องถิ่น

ท้องถิ่นและ

ท้องถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ การประสาน

ขององค์กรปกครอง

ทุกแห่งในเขตจังหวัดชัยภูมิ

สถานศึกษาในสังกัดฯ

มีการประสานแผน

แผนพัฒนาการศึกษา

ส่วนท้องถิ่นในเขต

ได้ร่วมกันประสาน

ในจังหวัดชัยภูมิ

พัฒนาการศึกษา

(พ.ศ. 2566-2570)

จังหวัดชัยภูมิ

และบูรณาการ

รวมทั้งสิ้นประมาณ

ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี

ขององค์กรปกครอง

จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา

200 คน ประกอบด้วย

2. ร้อยละ 80

ส่วนท้องถิ่นและสถาน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

1. องค์การบริหารส่วน

ของผู้เข้ารับการอบรม

ศึกษาในสังกัดองค์กร

ขององค์กร

จังหวัดชัยภูมิ

มีความพึงพอใจ

ปกครองส่วนท้องถิ่น

ปกครองส่วนท้องถิ่น

2. เทศบาลเมืองชัยภูมิ

อยู่ในระดับดี

สอดคล้องกันและเป็นไป

ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

3. เทศบาลตาบลในเขต

2. เพื่อให้คณะกรรมการ

จังหวัดชัยภูมิ

ศึกษาธิการจังหวัดนาไป

4. องค์การบริหารส่วนตาบล

ใช้เป็นข้อมูลในการจัดทา

ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

แผนพัฒนาการศึกษา

5. วิทยากร

ของจังหวัดชัยภูมิ

6. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

ในทิศทางเดียวกัน
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 โรงเรียนในสังกัด

1. สถานศึกษาได้รับ

กองการศึกษาฯ

2570
(บาท)

52 โครงการประกวดแผน 1. เพื่อจัดประกวดแผน

ดาเนินการจัดการ

พัฒนาการศึกษาดีเด่น พัฒนาการศึกษา

ประกวดแผนพัฒนา

องค์การบริหาร

การประกาศ

2. เพื่อประกาศและ

การศึกษา ดีเด่น

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

และยกย่องในการ

เชิดชูเกียรติหน่วยงาน

ประกอบด้วย

เข้าร่วมโครงการ 100% จัดทาแผนพัฒนาการ

ที่จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา 1. กองการศึกษา

ศึกษาดีเด่น

ดีเด่น

ศาสนาและวัฒนธรรม

2. แผนพัฒนาการศึกษา

จานวน 1 แห่ง

ของสถานศึกษามีความ

2. สถานศึกษาในสังกัด

สอดคล้องกับแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วน

การศึกษาแห่งชาติ

จังหวัดชัยภูมิ

(พ.ศ. 2560-2579 )

จานวน 26 แห่ง

และแผนยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. 2561-2580 )
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

53 โครงการหนึ่งโรงเรียน 1. เพื่อสนับสนุนให้สถาน

200,000 ร้อยละ 80

ดาเนินโครงการ

200,000

200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. การสร้างสรรค์

หนึ่งนวัตกรรม

ศึกษาได้สร้างสรรค์

“หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”

ของผู้รับการอบรม

ผลงานนวัตกรรม

(One School

นวัตกรรมและกระบวน

(One School One

มีความพึงพอใจ

ของสถานศึกษา

One Innovation :

การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ

Innovation : OSOI)

ในระดับดี

ตามความต้องการและ

OSOI)

บริบทของสถานศึกษาและ

ดังนี้

โรงเรียนในสังกัด

เป้าหมายการพัฒนา เกิดการ 1. โรงเรียนในสังกัดองค์การ

จะส่งผลต่อคุณภาพการ

องค์การบริหาร

มีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ศึกษาของผู้เรียนโดยตรง

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ในสถานศึกษา

จานวน 26 โรงเรียน

2. ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร

2. เพื่อเผยแพร่ผลงาน

2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากร

สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง

กองการศึกษาฯ

บริบทของสถานศึกษา

นวัตกรรมต้นแบบที่มีคุณภาพ ทางการศึกษา จานวน 300 คน

เกิดทักษะ กระบวนการเรียนรู้

มีคุณค่าทางวิชาการและ

และกระบวนการมีส่วนร่วม

เป็นประโยชน์ต่อการ

ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

พัฒนาการศึกษาและ

ทางการศึกษาที่เหมาะสม

การพัฒนาวิชาชีพ

กับบริบทอย่างต่อเนื่อง
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

3. เพื่อยกย่องสถานศึกษา

3. ผลงานนวัตกรรมที่

และผู้ประกอบวิชาชีพ

ได้รับการยกย่องและเผยแพร่

ทางการศึกษาที่ได้รับรางวัล

จะเป็นต้นแบบนวัตกรรม

“หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”

สาหรับสถานศึกษาและ

4. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา

ผู้เกี่ยวข้องนาไปปรับ

ได้นาเสนอผลงาน

ประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์

นวัตกรรมในระดับภูมิภาค

ต่อการพัฒนาการศึกษาได้

และระดับประเทศต่อไป
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

54 โครงการพัฒนาการ

400,000 ร้อยละ 80 ของผู้

1.ครูมีความรู้ความ

กองการศึกษาฯ

จัดทาแผนพัฒนา

1.เพื่อฝึกอบรมครูให้มีความรู้ เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.ครูในโรงเรียน
เกี่ยวกับการจัดทา

การศึกษาของ

แผนพัฒนาการศึกษา

โรงเรียนในสังกัด

400,000

400,000

400,000

400,000

เข้ารับการอบรม

สามารถในการจัดทา

สังกัดองค์การบริหาร

มีความพึงพอใจ

แผนพัฒนาการศึกษา

2.เพื่อส่งเสริมให้สถาน

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ในระดับดี

2.สถานศึกษาได้รับ

องค์การบริหาร

ศึกษาเข้าประกวด

มีหน้าที่ในการจัดทาแผน

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

จานวน 100 คน

3.เพื่อพัฒนาให้โรงเรียน

2.สถานศึกษาในสังกัด

สามารถจัดทาแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วน

รางวัลแผนดีเด่น

การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น จังหวัดชัยภูมิ จานวน
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

26 โรงเรียน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.ครูมีความรู้ในการจัดทาแผน สามารถทาแผนได้ถูกต้องตามระเบียบ
2.โรงเรียนใช้แผนเป็นเครื่องมือ
ในการแก้ปัญหาและตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
55 โครงการพัฒนา

1.เพื่อพัฒนาข้าราชการครู

ข้าราชการครู

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2,607,000 2,607,000 2,607,000 2,607,000 2,607,000 ร้อยละ 80 ของ

ในสังกัดองค์การบริหารส่วน

เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.ครูในสังกัด จานวน

1.ครูได้รับการพัฒนา

ผู้เข้ารับการอบรม

ความรู้และทักษะวิชาชีพ

ในสังกัดองค์การ

จังหวัดชัยภูมิให้มีคุณภาพใน

869 คน จากโรงเรียน

มีความพึงพอใจ

2.สถานศึกษามีมาตรฐาน

บริหารส่วนจังหวัด

วิชาชีพ

ในสังกัด จานวน 26

ในระดับดี

เป็นที่พึงพอใจและยอมรับ

ชัยภูมิ

2.เพื่อส่งครูเข้าร่วมฝึกอบรม โรงเรียน

โดยผู้ปกครองและชุมชน

ตามโครงการที่กาหนด

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

มีส่วนร่วมในการพัฒนา

ครูในสังกัดมีคุณภาพ

การศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

ได้รับการยอมรับจาก
ผู้ปกครองและชุมชน
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

56 โครงการผู้นาการศึกษา 1. เพื่อจัดอบรมผู้บริหาร

300,000 ร้อยละ 80

ยุคใหม่ ใจตื่นรู้

1.เป้าหมายเชิงปริมาณ

300,000

300,000

300,000

300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1. ผู้บริหารสถานศึกษา กองการศึกษาฯ

สถานศึกษาในสังกัด

จัดอบรมผู้บริหารสถานศึกษา

ของผู้รับการอบรม

ในสังกัดนาความรู้

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร

มีความพึงพอใจ

และทักษะไปใช้

ในระดับดี

ในการจัดการศึกษาได้

ชัยภูมิให้มีความรู้ ความเข้าใจ งบประมาณ 300,000 บาท
เกี่ยวกับการศึกษายุคใหม่

จานวน 60 คน ประกอบด้วย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2. สถานศึกษาในสังกัด

2. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา 1.ผู้บริหารสถานศึกษา

ได้รับการยกระดับคุณภาพ

มีใจตื่นรู้รองรับการ

2. รองผู้บริหารสถานศึกษา

เป็นที่พึงพอใจต่อผู้ปกครอง

เปลี่ยนแปลงจาก

3. วิทยากร

ชุมชน

สภาวการณ์ต่าง ๆ ได้

4. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษาได้นาความรู้
จากการอบรมไปพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนให้มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
57 โครงการหนึ่งโรงเรียน 1. เพื่อให้นักเรียนในสังกัด
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OSOP) องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เป้าหมายเชิงปริมาณ

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2,118,000 2,118,000 2,118,000 2,118,000 2,118,000 1.จานวน OSOP

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. สถานศึกษาใน

1. แต่ละโรงเรียนมีผลิตภัณฑ์

26 รายการ

สังกัดองค์การบริหาร

ชัยภูมิจัดทาการผลิตสินค้า

อย่างน้อย 1 ประเภท

2. จานวนแหล่ง

ส่วนจังหวัดชัยภูมิมี

หรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถ

รวมอย่างน้อย 26 ผลิตภัณฑ์

การเรียนรู้ด้าน

คุณภาพการศึกษาผ่าน

จาหน่ายได้จริง

2. โรงเรียนจัดแหล่งเรียนรู้

ประกอบอาชีพ

เกณฑ์การประเมินใน

2. เพื่อให้โรงเรียน

ตามอัธยาศัยด้านการประกอบ

26 แหล่งการเรียนรู้

โอกาสการประเมิน

จัดแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย

อาชีพให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น

ภายในและภายนอก

ด้านการประกอบอาชีพ

อย่างน้อยโรงเรียนละ 1

2. สถานศึกษาในสังกัด

ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น

การเรียนรู้ ภาพรวมทั้งจังหวัด

องค์การบริหารส่วน

อย่างน้อย 26 แหล่งการเรียนรู้

จังหวัดชัยภูมิได้รับการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

ยอมรับด้านคุณภาพ
การศึกษาจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนในสังกัดองค์การ

3. ประชาชนในท้องถิ่น

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
สามารถสร้างงาน

ด้านเศรษฐกิจที่มั่นคงขึ้น

อาชีพได้ในระหว่างเรียน

ได้เรียนรู้ตามความต้องการ

2. ประชาชนในท้องถิ่นสามารถ

และตามศักยภาพของ

ดารงชีพด้วยอาชีพท้องถิ่นได้

แต่ละบุคคล

จังหวัดชัยภูมิมีคุณภาพชีวิต
4. เด็กเยาวชนและประชาชน
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
58 โครงการฝึกอบรม

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป้าหมายเชิงปริมาณ

140,000

-

-

-

2570
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ 80 ของ

1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

การจัดทารายงาน

มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย 1.ฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ จานวน 10 คน

เจ้าหน้าที่ ครูและ

มีความรู้ความเข้าใจ

การเงินประจาปี

ระเบียบ และหนังสือสั่งการ

บุคลากรทางการศึกษา

กฎหมาย ระเบียบ

ของโรงเรียนในสังกัด

และหนังสือสั่งการ

องค์การบริหารส่วน

2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

จังหวัดชัยภูมิ ที่เข้ารับ

สามารถบันทึกระบบ

2.ฝึกอบรมให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
คอมพิวเตอร์ขององค์กร สามารถบันทึกระบบบัญชี
จานวน 26 โรงเรียนๆละ 5 คน
ในระบบบัญชี

ปกครองส่วนท้องถิ่น

คอมพิวเตอร์ขององค์กร

(E-LAAS)

ปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่าง รวมทั้งสิ้น จานวน 140 คน

การฝึกอบรม มีความ

บัญชีคอมพิวเตอร์ของ

ถูกต้อง ครบถ้วน

พึงพอใจอยูในระดับดี

องค์กรปกครองส่วน

รวมเป็นจานวน 130 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เจ้าหน้าที่ ครูและบุคลากร

ท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง

ของโรงเรียนในสังกัด

ครบถ้วน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิมีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถบันทึกระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

59 โครงการสนับสนุนค่าใช้ 1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน

100,000 โรงเรียนที่ได้รับรางวัล

จ่ายการบริหารสถาน

กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน

เชิงปริมาณ

100,000

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.นักเรียนมีความรู้

กองการศึกษาฯ

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร

ไม่พบเจอนักเรียน

ความเข้าใจในการรณรงค์

ศึกษาค่าใช้จ่ายในการ ยาเสพติด ภายในสถานศึกษา ส่วนจังหวัดชัยภูมิ จานวน 1 แห่ง

ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ

และตระหนักถึงโทษอันร้ายแรง

รณรงค์ป้องกัน

2.เพื่อให้ความรู้และ

เชิงคุณภาพ

ยาเสพติด

ที่เกิดจากยาเสพติด

ยาเสพติด

สร้างความเข้าใจกับ

โรงเรียนที่ได้รับรางวัล

ร้อยละ 100

2. สถานศึกษาในสังกัดฯ

ในสถานศึกษา สาหรับ นักเรียนถึงโทษ

การรณรงค์ป้องกับยาเสพติด

เป็นโรงเรียนต้นแบบ

สถานศึกษาดีเด่น

ที่จะได้รับจากยาเสพติด

ในสถานศึกษาดีเด่น

ในการรณรงค์

3เพื่อให้นักเรียนสามารถ

สามารถเป็นโรงเรียน

ป้องกันปัญหายาเสพติด

รับมือกับการเปลี่ยนแปลง

ต้นแบบในการดาเนิน

3.มีแกนนานักเรียนที่

ทางสังคมและไม่นาพา

กิจกรรมดังกล่าว ให้กับ

ทาการรณรงค์

ตนเองไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โรงเรียนต่างๆ

ให้ห่างไกลจากยาเสพติด

ภายในจังหวัดชัยภูมิ
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

60 โครงการสนับสนุนค่าใช้ 1.เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้

390,000 โรงเรียนในสังกัดฯ

1. นักเรียนมีความรู้

กองการศึกษาฯ

เชิงปริมาณ

390,000

390,000

390,000

390,000

จ่ายการบริหารสถาน

และรับทราบถึงปัญหาและ

โรงเรียนในสังกัด

ใช้งบประมาณได้

ความเข้าใจ

ศึกษา ค่าใช้จ่าย

พิษภัยของยาเสพติด

องค์การบริหาร

อย่างถูกต้องตาม

และตระหนักถึงโทษภัย

ในการรณรงค์

2.เพื่อสร้างผู้นาเยาวชนใน

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ระเบียบ ตรงตาม

ของยาเสพติด

ป้องกันยาเสพติด

การต่อต้านและป้องกันการ

ทั้ง 26 โรงเรียน

วัตถุประสงค์

2. สถานศึกษาในสังกัดฯ

ในสถานศึกษา

แพร่ระบาดของยาเสพติด

เชิงคุณภาพ

และเป็นประโยชน์

เป็นโรงเรียนต้นแบบ

ในสถานศึกษาและ ชุมชน

โรงเรียนในสังกัดฯ สามารถ

กับนักเรียนร้อยละ90

ในการรณรงค์ป้องกัน

3.เพื่อพัฒนาคุณภาพของ

เป็นโรงเรียนต้นแบบในการ

ปัญหายาเสพติด

นักเรียนให้มีภูมิคุ้มกันต่อการ ดาเนินกิจกรรม ดังกล่าว

3. นักเรียนมีภูมิคุ้มกัน

เปลี่ยนแปลงทางสังคม

ต่อการ เปลี่ยนแปลง

ให้กับโรงเรียนต่างๆ

มีความพร้อมทางด้านร่างกาย ภายในจังหวัดชัยภูมิ

ทางสังคม

และจิตใจ
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

61 โครงการรณรงค์ป้องกัน 1.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท.

3,000

เป้าหมาย

3,000

3,000

3,000

3,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เจ้าหน้าที่ อปท.

1.เจ้าหน้าที่ อปท.

ยาเสพติดในสถาน

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เจ้าหน้าที่ อปท.

ผ่านการอบรม

มีความรู้ ความเข้าใจ

ศึกษา สาหรับ

ยาเสพติดทั้งในด้านลักษณะ

จานวน 1 ราย

เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด

เจ้าหน้าที่ อปท.

และชนิดของสารเสพติด

ให้โทษ และสามารถ

2.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท.

เผยแพร่ให้กับนักเรียน

เข้าใจถึงสถานการณ์

และชุมชนได้

การแพร่ระบาด วิธีป้องกัน

2.เจ้าหน้าที่ อปท.

รวมทั้งการบาบัดรักษา

สามารถปฏิบัติตน

ผู้ติดสารเสพติด

ในแนวทางที่ถูกต้อง

3.เพื่อสร้างผู้นาในการต่อต้าน

เหมาะสม และเป็น

และป้องกันการแพร่ระบาด

แบบอย่างที่ดีแก่

ของยาเสพติดในสถานศึกษา

ผู้อื่นทั้งในชุมชน

และชุมชน

และสังคม

จานวน 1 คน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

62 โครงการรณรงค์ป้องกัน 1.เพื่อให้ครูแกนนามีความรู้

78,000 โรงเรียนในสังกัดฯ

ยาเสพติดในสถาน

เป้าหมายเชิงปริมาณ

78,000

78,000

78,000

78,000

ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด ครู บุคลากรทางการศึกษา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1.ครูแกนนามีความรู้

ใช้งบประมาณได้

ความเข้าใจ เกี่ยวกับ

ของโรงเรียนในสังกัดฯ จานวน

อย่างถูกต้องตาม

เรื่องยาเสพติด ให้โทษ

ชนิดของสารเสพติด

26 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน

ระเบียบ ตรงตาม

และสามารถเผยแพร่ให้

2.เพื่อให้ครูแกนนาเข้าใจถึง

เชิงคุณภาพ

วัตถุประสงค์

กับนักเรียนและชุมชนได้

สถานการณ์การแพร่ระบาด

โรงเรียนในสังกัดฯ สามารถ

และเป็นประโยชน์

2.ครูแกนนาสามารถ

กับนักเรียนร้อยละ90

ปฏิบัติตนในแนวทาง

ศึกษาสาหรับครูแกนนา ทั้งในด้านลักษณะและ

วิธีป้องกัน รวมทั้งการบาบัด เป็นโรงเรียนต้นแบบในการ
รักษาผู้ติดสารเสพติด

ดาเนินกิจกรรมดังกล่าว

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

ที่ถูกต้อง เหมาะสมและ

3.เพื่อสร้างผู้นาในการต่อต้าน ให้กับโรงเรียนต่างๆ

เป็นแบบอย่างที่ดีแก่

และป้องกันการแพร่ระบาด

ผู้อื่นทั้งในชุมชนและสังคม

ภายในจังหวัดชัยภูมิ

ของยาเสพติดในสถานศึกษา

3.สถานศึกษาในสังกัดฯ

และชุมชน

เป็นโรงเรียนต้นแบบ
ในการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด

รวม 62 โครงการ

141,155,000 149,103,700 148,603,700 148,603,700 148,603,700

รวมทั้งสิ้น

736,069,800
1-3/92

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 ร้อยละ 75 ของจานวน 1.ประชาชนเกิด

1.เพื่อให้ประชาชน

เป้าหมาย

ฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ

เยาวชน และกลุ่มคน

พระภิกษุ สามเณร ประชาชน

ประชาชน เยาวชน

ศรัทธาและมีเจตคติ

ลุ่มนาปะทาว

ที่สนใจได้เรียนรู้ ถึงหลัก

นักเรียน นักศึกษา ชมรมและ

และกลุ่มคนที่สนใจ

ที่ดีต่อพระพุทธ

ธรรมและนามาประยุกต์

หน่วยงานต่างๆ รวม 500 คน

สามารถนาหลักธรรม

ศาสนาตามแนว

ใช้ในชีวิตประจาวัน

ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

อนุรักษ์มากขึน

2.เพื่อรณรงค์เผยแพร่

ประจาวันและมี

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ข้อมูลสถานการณ์ด้าน

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์

หรือผู้พบเห็น

สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติ

สามารถนาหลักการ

สังคมและวิถีชีวิตของ

และสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติไปปรับใช้ใน

1 โครงการเดินธรรมยาตรา

ชุมชนลุ่มนาปะทาว

การดาเนินชีวิตได้

3.เพื่อให้เกิดการเรียนรู้

2.ประชาชน คณะของ

วิถีชีวิต วัฒนธรรมและ

พระสงฆ์และคณะธุดงค์

ทรัพยากรธรรมชาติใน

หมู่ใหญ่ได้แลกเปลี่ยน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ท้องถิ่นลุ่มนาลาปะทาวอันจะ

แนวทางการอนุรักษ์

นาไปสู่แนวทางในการพัฒนา

และการแก้ปัญหาต่างๆ

ที่ยั่งยืนต่อไป

อันเป็นสิ่งที่จะ

4.เพื่อให้เกิดการประสาน

ต้องเรียนแก้ไข

ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน

3.เป็นการสืบทอด

องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ต่ออายุพระพุทธ

ในการหาแนวทางการ

ศาสนาให้ยาวนาน

อนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

และเข้าถึงประชาชน

ของพืนที่ลมุ่ นาลาปะทาว

ได้ดียิ่งขึน

และการใช้ประโยชน์จาก
แหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ
ในเขตพืนที่จังหวัด
ชัยภูมิต่อไปในอนาคต
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

5.เพื่อเปิดโอกาสสร้าง
สรรค์กิจกรรมที่ดีที่จะ
เกิดในสังคม จากการ
สร้างสิ่งแวดล้อมให้ดี
ได้ด้วยตัวเรา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

2 โครงการส่งเสริมงาน
เจ้าพ่อพญาแล

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ

(ผลผลิตของโครงการ)

ประชาชนเข้าใจประวัติ

เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.เด็ก เยาวชน ประชาชน

ศาสตร์และภาคภูมิใจใน

และนักท่องเที่ยวในจังหวัด

งบประมาณ
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 ของผู้

จังหวัดชัยภูมิโดยร่วมสืบสาน ชัยภูมิ ร่วมสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณี
วัฒนธรรม ประเพณีและ

1.เด็ก เยาวชน และ

เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนรู้คุณค่าและ

มีความพึงพอใจ

มีจิตสานึกในการ

ในระดับดี

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญา

ราลึกถึงคุณงามความดีของ

ได้เข้าร่วมโครงการ

ท้องถิ่น และสืบสาน

พระยาภักดีชุมพล(แล)

ไม่น้อยกว่า 10,000 คน

งานเจ้าพ่อพญาแลให้

2. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม 2.หน่วยงานทังภาครัฐ

คงอยู่สืบไป

ในการอนุรักษ์ศิลปะ

และเอกชนในจังหวัดชัยภูมิ

2.ประชาชนทั่วไปรับรู้

วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม เข้าร่วมกิจกรรมทุกภาคส่วน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
และภูมิปัญาท้องถิ่น

และเข้าใจผลงานการ

3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมงานเจ้าพ่อพญาแล

องค์การบริหารส่วน

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

ระหว่างวันที่ 12-20 มกราคม รายละเอียด ดังนี

กองการศึกษาฯ

พัฒนาด้านต่างๆของ
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ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

4. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ 1.มีการจัดทาแผ่นพับเพื่อเผยแพร่

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

3.ชาวชัยภูมิภาคภูมิใจ

เผยแพร่ผลงานขององค์การ

เกียรติประวัติและราลึกถึงคุณงามความดี

ในจังหวัดชัยภูมิ

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ของเจ้าพ่อพญาแล

ได้ราลึกถึงคุณงาม

2.มีการจัดกิจกรรมการ

ความดีและเกียรติประวัติ

ประกวดสุดยอดชัยภูมิโดยส่วนราชการทัง 16
อาเภอ ในจังหวัดชัยภูมิส่งทีมเข้าประกวด

ของเจ้าพ่อพญาแล

จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1,000 คน/วัน
3.มีการจัดกิจกรรมการแสดง

เวทีท้องถิ่นโดยผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
ได้แก่ เด็กและเยาวชนจาก

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และภาคส่วนอื่นๆจานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อยกว่า 100 คน/วัน
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ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

3 โครงการส่งเสริมงาน
ประเพณีบุญเดือน 6

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1. ผู้เข้าร่วมงาน

กองการศึกษาฯ

1. เพื่อเป็นการสืบสาน

เป้าหมายเชิงปริมาณ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. จัดการประกวด

จารีตประเพณี และ

1. เยาวชนและประชาชน

บายศรี

ได้เห็นความสาคัญ

วัฒธรรมอันดีงามของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. สนับสนุนเงินรางวัล

และร่วมสืบสาน

ประเพณีบุญเดือน 6

ในพืนที่จังหวัดชัยภูมิ

การประกวดบายศรี

จารีตประเพณี และ

2. ส่งเสริมการประกวด

และพืนที่จังหวัดใกล้เคียง

วัฒนธรรมอันดีงามของ

บายศรีเพื่ออนุรักษ์ประเพณี

จานวน 10,000 คน

ประเพณีบุญเดือน 6

3. เพื่อให้ชาวจังหวัด

2. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

2. ชาวจังหวัดชัยภูมิ

ชัยภูมิ องค์กรภาครัฐ

จังหวัดชัยภูมิ ผู้บริหารสถานศึกษา

หน่วยงานภาครัฐ

และเอกชนได้จัดกิจกรรม

ข้าราชการ ครู พนักงาน และลูกจ้าง

และเอกชนได้ระลึก

ระลึกถึงคุณงามความดี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ถึงคุณงามความดี

ของเจ้าพ่อพญาแลที่ได้เป็น

จานวน 400 คน

ของเจ้าพ่อพญาแล

ผู้ตังเมืองคนแรกของจังหวัด

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

3. ข้าราชการและ

ชัยภูมิ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการทราบถึง

พนักงานขององค์การ
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ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

4. เพื่อให้ข้าราชการ

ประวัติความเป็นมา และระลึก

บริหารส่วนจังหวัด

พนักงาน ขององค์การ

ถึงคุณงามความดีของ

ชัยภูมิ ได้สร้างความ

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่านเจ้าพ่อพญาแล

สัมพันธ์อันดีกับชุมชน

ได้เข้าร่วมประเพณีและสร้าง 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้สืบสาน
ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน

จารีตประเพณี และวัฒนธรรม

ในท้องถิ่น

อันดีงาม

ในท้องถิ่น
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ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

4 โครงการจัดทาทะเบียน
ปราชญ์ชาวบ้าน

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพื่อจัดทาทะเบียนปราชญ์ เป้าหมายเชิงปริมาณ

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

250,000 250,000 250,000 250,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

250,000 โรงเรียนในสังกัด

1. ปราชญ์ชาวบ้าน

ชาวบ้าน ชุมชนในท้องถิ่น

1. โรงเรียนในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ

องค์การบริหาร

ชุมชนในท้องถิ่นจังหวัด

จังหวัดชัยภูมิให้เป็นหมวดหมู่

มีทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน อาเภอละ

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ชัยภูมิได้รับการอนุรักษ์

2.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 1 แหล่ง รวมแล้วไม่น้อยกว่า 16 แหล่ง

มีทะเบียนปราชญ์

สืบสานต่อไป

และประชาชน ในท้องถิ่น

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ชาวบ้าน เด็กเยาวชนและ

2. เด็ก เยาวชน และ

จังหวัดชัยภูมิได้เรียนรู้จาก

1. โรงเรียนในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ

ประชาชนในจังหวัด

ประชาชนในท้องถิ่น

ปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่น

มีทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านที่มีคุณภาพ

ชัยภูมิที่เข้าร่วม

จังหวัดชัยภูมิได้เรียนรู้

ตนเอง

ได้มาตรฐานและปรากฏแก่สาธารณะชน

โครงการไม่น้อยกว่า

จากปราชญ์ชาวบ้าน

3.เพื่อส่งเสริมสนับสนุน

2. เด็ก เยาวชน และประชาชน

ร้อยละ 80

ในท้องถิ่นตนเอง

ปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชนใน

ในท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิมี

กองการศึกษา

3. ปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชน

ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ให้เป็น แหล่งเรียนรูจ้ ากปราชญ์ชาวบ้าน

ในท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิเป็นที่

ที่ปรากฏแก่สาธารณะชน

ในท้องถิ่นตนเอง ได้อย่างมี

ปรากฏแก่สาธารณะชน

คุณภาพและได้มาตรฐาน

และพร้อมให้บริการความรู้
1-8/8

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

5 ส่งเสริมคุณธรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ครู บุคลากรทาง

กองการศึกษา

(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากร เป้าหมายเชิงปริมาณ

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

จริยธรรม ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และนักเรียน

-ครู บุคลากรทางการศึกษา และ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ การศึกษา

ทางการศึกษา และ

มีคุณธรรม จริยธรรม และ

นักเรียน มีความสนใจและต้องการ

เป้าหมาย

นักเรียน สังกัดองค์การ

สามารถดาเนินชีวิตได้อย่าง

ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

มีคุณธรรม

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

มีความสุข

ไม่น้อยกว่า 500 คน

จริยธรรม สามารถ

2.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ดาเนินชีวิต

ครู บุคลากรทางการศึกษา

-ครู บุคลากรทางการศึกษา และ

ได้อย่างมีความสุข

และนักเรียน มีทัศนคติที่ดี

นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถ

และนักเรียน

ต่อการเรียน การทางาน เกิด แก้ปัญหาชีวิตโดยนาธรรมะ
ทักษะในการเรียนหรือการ

มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันอย่าง

ทางานอย่างมีความสุข พัฒนา มีประสิทธิภาพและเกิดทักษะ
ศักยภาพในการเรียนหรือ

ในการอยู่ร่วมกันใน

ทางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด สังคมอย่างมีความสุข
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ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 1.เพื่อพัฒนาสถานศึกษา

(ผลผลิตของโครงการ)
เป้าหมายเชิงปริมาณ

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

24,000

24,000

24,000

24,000

24,000 ร้อยละ 80 ของ

1.บุคลากรทางการ

กองการศึกษา

จริยธรรมในสถานศึกษาของ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 1.บุคลากรทางการศึกษา

ของผู้เข้ารับการ

ศึกษาจากโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนในสังกัดองค์การ

มีความสุจริต

จานวน 5 คน

อบรมมีความ

อบจ.ชัยภูมิ เข้ารับการ

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

มีคุณธรรมจริยธรรมใน

2. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน

พึงพอใจอยู่ใน

อบรมเรียนรู้ ทักษะ

การบริหารจัดการ
ทุกมิติภายในสถานศึกษา
2.เพื่อพัฒนากระบวน

จังหวัดชัยภูมิ จานวน 1 คน
รวมทังสิน 6 คน

ระดับ ดี

กระบวนการคิด มีวินัย
ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง
มีจิตสาธารณะ
มีคุณธรรม จริยธรรม

การเรียนรู้
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ทักษะกระบวนการคิด
ผู้บริหาร ครู และนักเรียนเข้าใจ
วินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง กระบวนการคิด การมีวินัย
มีจิตสาธารณะ
มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
มีคุณธรรมจริยธรรม
และจริยธรรม มีการป้องกันการ
และป้องกันการทุจริต
ทุจริตในสถานศึกษา

และป้องกันการ
ทุจริต เพื่อนามาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติ
งานรวมทังถ่ายทอด
ต่อให้กับนักเรียน
1-8/10
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ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

3. เพื่อพัฒนาครู ผู้บริหาร
นักเรียนและบุคลากรทาง

ในสถานศึกษาต่อไป
2. นักเรียนในสถาน

การศึกษามีส่วนร่วม
ในการป้องกันการทุจริต

ศึกษาจานวน 26
โรงเรียนในสังกัด

เพื่อให้นักเรียน

อบจ.ชัยภูมิ ได้รับการ

มีคุณธรรมจริยธรรม

เรียนรู้ ทักษะกระบวน

และคุณลักษณะ

การคิด มีวินัย ซื่อสัตย์

อันพึงประสงค์

อยู่อย่างพอเพียง

4. เพื่อให้นักเรียนสามารถนาไปปรับใช้

มีจิตสาธารณะ

ในการดาเนินชีวิตอยู่กับครอบครัว

มีคุณธรรม จริยธรรม

และในสังคมได้อย่างมีความสุข

และป้องกันการ
ทุจริต จากบุคลากรทาง
การศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
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ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

3. บุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้เรียนรู้
ทักษะกระบวนการคิด
มีวินัย ซื่อสัตย์
อยู่อย่างพอเพียง
มีจิตสาธารณะ
มีคุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันการ
ทุจริต เพื่อนามาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติ
งานอย่างสุจริต
ซื่อสัตย์ไม่มีพฤติกรรม
ส่อไปในทางทุจริต
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ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

4. สถานศึกษาในสังกัด
อบจ.ชัยภูมิ
มีการดาเนินงาน
บริหารงานอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต
ไม่มีปัญหาเรื่องการ
ทุจริตในองค์กร
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ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

7 โครงการจัดการแข่งขัน

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้

เป้าหมายเชิงปริมาณ

249,750 249,750 249,750 249,750 249,750 ร้อยละ 80 ของ

ฟุตบอล "อาวุโสคัพ"

ประชาชนผู้สูงอายุ จังหวัด

นักกีฬาประชาชนผู้สูงอายุ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

จังหวัดชัยภูมิใช้เวลา

ชัยภูมิ หันมาออกกาลังกาย

ในจังหวัดชัยภูมิ ทัง 16 อาเภอ

มีความพึงพอใจ

ว่างให้เกิดประโยชน์

เพื่อสุขภาพที่ดี มากยิ่งขึน

เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า

ในระดับดี

มีความสามัคคีกันใน

2. เพื่อเป็นการส่งเสริม
500 คน
ให้ประชาชนผู้สูงอายุ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
จังหวัดชัยภูมิสามารถพัฒนา นักกีฬาประชาชนผู้สูงอายุในจังหวัด
ทักษะกีฬา เป็นตัวแทนระดับ ชัยภูมิ มีรายการแข่งขันเพื่อ
จังหวัด และระดับประเทศ แสดงออกทางทักษะกีฬาฟุตบอล
3. เพื่อเป็นการส่งเสริม
และได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็น
ให้ประชาชนผู้สูงอายุ
ประโยชน์
จังหวัดชัยภูมิเป็นแบบอย่าง
ที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นหลัง

1.ประชาชนผู้สูงอายุ กองการศึกษาฯ

หมู่คณะ และมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง
2.ประชาชนผู้สูงอายุ
จังหวัดชัยภูมิมีส่วนร่วม
ในการแข่งขัน และได้
แสดงออกถึงความ
มีระเบียบวินัย
การมีนาในเป็นนักกีฬา
อย่างแท้จริง
1-8/14
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ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

3.ประชาชนผู้สูงอายุ
จังหวัดชัยภูมิ สามารถ
พัฒนาทักษะฟุตบอล
เป็นตัวแทนจังหวัด
และระดับประเทศ
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ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

8 โครงการกีฬา นันทนาการ
เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคี
ของประชาชนในชุมชน
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

2568

2569

2570

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1.เพื่อจัดโครงการกีฬา
เป้าหมายเชิงปริมาณ
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เยาวชนและประชน
นันทนาการ
จัดการแข่งขันทังหมด 3 ชนิดกีฬา ดังนี
ให้ความสนใจ
สร้างความรู้รัก สามัคคีของ -กีฬาฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน
ส่งนักกีฬาเข้าร่วม
ประชาชนในชุมชน
18ปี/ รุ่นประชาชนทั่วไป และรุ่นอาวุโส
การแข่งขัน
จังหวัดชัยภูมิ
-กีฬาวอลเล่ย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี/
ไม่น้อยกว่า
2 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝัง และรุ่นประชาชนทั่วไป (ชาย,หญิง)
1,000 คน
ให้ประชาชนจังหวัดชัยภูมิ
-กีฬาเปตองรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี/
รักในการออกกาลังกาย
และ รุ่นประชาชนทั่วไป (ชาย,หญิง)
เล่นกีฬา ดูแลสุขภาพใช้เวลา เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ว่างให้เกิดประโยชน์
- เด็ก เยาวชน และประชาชน
และห่างไกลจากยาเสพติด ในจังหวัดชัยภูมิ ที่เข้าร่วมแข่งขัน
3 เพื่อพัฒนาวงการกีฬา
มีสุขภาพ ร่างกายที่แข็งแรง
ในจังหวัดชัยภูมิ
มีนาใจเป็นนักกีฬา
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน - เด็ก เยาวชน และประชาชน

1.เด็ก เยาวชน และ กองการศึกษาฯ
ประชาชนทุกอาเภอใน
จังหวัดชัยภูมิได้เข้าร่วม
การแข่งขันรู้แพ้ รู้ชนะ
รู้อภัยและมีนาใจเป็น
นักกีฬาอย่างแท้จริง
2.เด็ก เยาวชน
และประชาชน มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัย
และเป็นพลังสาคัญในการ
ต่อต้านกับยาเสพติด
3.เด็ก เยาวชน
และประชาชน
ทุกอาเภอในจังหวัดชัยภูมิ
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ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ในจังหวัดชัยภูมิ ที่เข้าร่วมแข่งขัน

มีทักษะกีฬาที่ดีขึน

ได้แสดงความสามารถ

สามารถพัฒนา

ทางด้านทักษะกีฬา และรักการ

ตนเองให้เป็นนักกีฬา

ออกกาลังกาย

อาชีพต่อไปได้
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ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

9 โครงการแข่งขันกีฬา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดส่งนักเรียน

นักเรียนองค์กรปกครองส่วน เป็นตัวแทน อบจ.ชัยภูมิ
ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

(ผลผลิตของโครงการ)
เป้าหมายเชิงปริมาณ

งบประมาณ
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 1. นักเรียนที่เป็น

1.ครูและนักเรียน

กองการศึกษาฯ

นักเรียนในสังกัดองค์การบริการ

ตัวแทนนักกีฬา

สังกัด องค์การบริหาร

เข้าร่วมการแข่งขัน

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีสุขภาพ

กีฬานักเรียน อปท.

เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ร่างกายที่แข็งแรง

แห่งประเทศไทย

ไม่น้อยกว่า 5,000 คน

ได้อันดับของ

ปราศจากโรคภัย

(ระดับภาคตะวันออก

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

เหรียญรางวัลรวม

2.กีฬาระดับนักเรียนสังกัด

เฉียงเหนือ)

นักเรียนในสังกัดองค์การ

ไม่เกินอันดับที่ 10

อบจ.ชัยภูมิ เป็นที่ยอมรับ

ของภาคอีสาน

จากชุมชน ผู้ปกครอง

2.. เพื่อจัดส่งนักเรียนตัวแทน บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
อบจ.ชัยภูมิ ที่ผ่านการคัดเลือก มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

และบุคคลภายนอก

ระดับภาคเข้าร่วมการแข่งขัน และมีกิจกรรมกีฬาได้ฝึกฝน

3.ครูและนักเรียนตัวแทน

กีฬานักเรียน อปท.

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

อบจ.ชัยภูมิ สามารถสร้าง

แห่งประเทศไทย

และห่างไกลจากอบายมุข ทังปวง

ชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา
และ อบจ.ชัยภูมิ
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ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

3. เพื่อคัดเลือกนักเรียน
เป็นตัวแทน อบจ.ชัยภูมิ
เจ้าร่วมการแข่งขัน
กีฬานักเรียน อปท.
แห่งประเทศไทย
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ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

10 โครงการส่งเสริมความ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
เป้าหมายเชิงปริมาณ

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.ตัวแทนนักกีฬา

1 นักเรียนในสังกัดฯมี กองการศึกษาฯ

เป็นเลิศทางด้านกีฬา

ทักษะด้านกีฬาให้นักเรียนใน ครู บุคลากรด้านกีฬาและนักเรียน

ขององค์การ

ความสามารถทางด้าน

ให้กับโรงเรียนสังกัด

สังกัดมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ในสังกัดฯ ทัง 26 โรงเรียน

บริหารส่วนจังหวัด

กีฬาที่มีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วน

ในแต่ละชนิดกีฬาที่ตนถนัด

จานวน 1,000 คน โดยแบ่งออกเป็น

ชัยภูมิ ผ่านเข้า

สูงขึน

จังหวัดชัยภูมิ

2. เพื่อจัดอบรม และส่งเสริม 2 กิจกรรม ดังนี

รอบระดับประเทศ

2. บุคลากรทางด้านกีฬา

ให้บุคลากร ได้มีความรู้

1. จัดอบรมด้านการส่งเสริม

ไม่น้อยกว่า

มีความรู้มากขึนและ

ความสามารถเพิ่มมากขึน

ความเป็นเลิศด้านกีฬา

2 ประเภทกีฬา

นามาพัฒนาการกีฬา

เพื่อนาไปพัฒนาการ

ให้กับครู บุคลากรด้านกีฬา

2.ตัวแทนนักกีฬา

ของโรงเรียนในสังกัดฯ

กีฬาของโรงเรียนในสังกัดฯ

และนักเรียนในสังกัดฯ

ขององค์การ

ให้เกิดคุณภาพสูงสุด

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. เก็บตัวฝึกซ้อม และส่งทีมนักกีฬา

บริหารส่วนจังหวัด

3. นักกีฬาตัวแทน

ชัยภูมิ ได้รับ

องค์การบริหาร

3. เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาตาม เข้าร่วมการแข่งขันฯ
รายการที่มุ่งเน้นการแข่งขันเพื่อความ

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

เป็นเลิศ อาทิเช่น การแข่งขัน

ได้อันดับที่
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ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
ชิงชนะเลิศระดับภาค
ระดับประเทศ และรายการ
ต่างๆที่ได้รับการรับรอง
จากสมาคมกีฬานันๆ

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ครู บุคลากรด้านกีฬา นักเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬาและพัฒนาขีดความ
สามารถตนเองให้มีความสาเร็จ
ในอนาคต

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

เหรียญรางวัล
ในการแข่งขัน
แต่ละระดับ
ไม่น้อยกว่า 2
เหรียญรางวัล

ดีขึนจากการแข่งขัน
กีฬานักเรียน อปท.
แห่งประเทศไทย
และในรายการต่างๆ ที่ส่ง
เข้าร่วมการแข่งขัน

1-8/21

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

11 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาเพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
ห่างไกลจากยาเสพติด

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

2568

2569

2570

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1. เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา
เป้าหมายเชิงปริมาณ
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 90 ของ
ฟุตซอลและกีฬาวอลเลย์บอล - จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
เยาวชนและ
2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
และกีฬาวอลเลย์บอลรุ่นเยาวชน
ประชาชน จังหวัดชัยภูมิ
การแข่งขันกีฬา
(ชนิดกีฬาละ 1 รุ่น)
เกิดความพึงพอใจ
3. เพื่อให้เด็กเยาวชน
- เยาวชนในจังหวัดชัยภูมิ
ในระดับดี
และประชาชน มีกิจกรรม เข้าร่วมการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า
กีฬา และใช้เวลาว่างใน
500 คน
การออกกาลังกาย
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ไม่ไปยุ่งเกี่ยว
เยาวชน ในจังหวัดชัยภูมิ
กับยาเสพติด และอบายมุข ให้ความสนใจในการเล่นกีฬา
เพิ่มมากขึน

1. เยาวชนจังหวัด กองการศึกษาฯ
ชัยภูมิ ให้ความ
สนใจในการ
เล่นกีฬา เพิ่มมากขึน
2. เยาวชนจังหวัดชัยภูมิ
ห่างไกลจากยาเสพติด
3. เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง
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ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

12 โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรด้านกีฬา

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี

บุคลากรได้รับการอบรมเพื่อเพิ่ม 12,000

12,000

12,000

12,000

12,000 บุคลากรผ่านการอบรม 1.บุคลากรมีความรู้

ความสามารถทางด้านกีฬา

ความรู้ ความสามารถ ทางด้าน

เพิ่มมากขึน

กีฬา จานวน 2 ราย

จานวน 2 ราย

กองการศึกษาฯ

ความสามารถทางด้าน
กีฬาเพิ่มมากขึน

2.เพื่อให้บุคลากรนาความรู้

2. มีการพัฒนาด้านกีฬา

ที่ได้ มาพัฒนาการกีฬา

ให้กับเด็ก เยาวชน

ในจังหวัดชัยภูมิ

และประชาชน

3.เพื่อให้บุคลากรได้เสริมสร้าง

อย่างต่อเนื่อง

ความรู้ทางด้านกีฬา

3.วงการกีฬาจังหวัด

อย่างต่อเนื่อง

ชัยภูมิ มีการ
พัฒนาไปในทางที่ดีขึน

รวม 12 โครงการ

7,385,750 7,385,750 7,385,750 7,385,750 7,385,750

รวมทั้งสิ้น

36,928,750
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ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน
คสล. 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
(ใต้ถุนโล่ง)
โรงเรียนบาเหน็จณรงค์
วิทยาคม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน
คสล.4 ชั้น 12 ห้องเรียน
(ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียนบาเหน็จ
ณรงค์วิทยาคม
2. เพื่อแก้ไขปัญหาห้องเรียน
ไม่เพียงพอต่อจานวนเด็ก
นักเรียนที่เพิ่มขึ้น

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
โรงเรียนบาเหน็จณรงค์
วิทยาคม มีอาคารเรียน
ที่ได้มาตรฐานใช้งานได้
ร้อยละ 80

ดาเนินการก่อสร้างอาคารเรียน 11,819,000
คสล. 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
(ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียนบาเหน็จณรงค์วิทยาคม
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พิกัด
N=15.503889,E=101.689144

โรงเรียนมีอาคารเรียน กองการศึกษาฯ
ที่มีความพร้อมใน
การจัดการเรียนรู้
ที่จะส่งผลดีต่อนักเรียน
ครู ผู้ปกครองและ
ชุมชน
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ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2 โครงการก่อสร้างหลังคาโดม 1. เพื่อสร้างหลังคาโดม
อเนกประสงค์ให้นักเรียน
อเนกประสงค์
ได้ใช้ในกิจกรรมการเรียน
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2
การสอน กิจกรรมกีฬา
นันทนาการ วิชาการ
และอื่นๆ ของโรงเรียน
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพของผู้เรียน
ให้เทียบเท่าโรงเรียน
มาตรฐานสากล

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)
2,976,000

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2
มีหลังคาโดม
อเนกประสงค์
ที่ได้มาตรฐาน ใช้งานได้
ร้อยละ 80

ก่อสร้างหลังคาโดม
อเนกประสงค์
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2
ขนาดกว้าง 20 เมตร
ยาว 54 เมตร
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พิกัด
N=15.851195,E=102.065630

1. โรงเรียนมีหลังคา กองการศึกษาฯ
โดมอเนกประสงค์
ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
กิจกรรมกีฬา
นันทนาการ วิชาการ
และอื่นๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. ผู้ปกครอง ชุมชน
ประชาชนทั่วไป
ได้ใช้ประโยชน์ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ
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ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

3 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน
คสล.3 ชั้น 12 ห้องเรียน
(ตอกเสาเข็ม )
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)
9,470,000

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
โรงเรียนห้วยต้อน
พิทยาคม มีอาคารเรียน
ที่ได้มาตรฐาน
ใช้งานได้ ร้อยละ 80

ดาเนินการก่อสร้างอาคารเรียน
คสล.3 ชั้น
คสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน
12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม ) (ตอกเสาเข็ม )
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
2. เพื่อแก้ไขปัญหาห้องเรียน พื้นที่ประมาณ 1,206.00 ตารางเมตร
ไม่เพียงพอ ต่อจานวน
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เด็กนักเรียนที่เพิ่มขึ้น
พิกัด
N=15.883026 , E=101.935689

โรงเรียนมีอาคารเรียน กองการศึกษาฯ
ที่มี ความพร้อมในการ
จัดการเรียนรู้
ที่จะส่งผลดีต่อ
นักเรียน ครู
ผู้ปกครองและชุมชน
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ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

4 โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์
ขนาดเล็กมีชั้นลอย
โรงเรียนลุ่มลาชีนิรมิตวิทยา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์
มีชั้นลอยที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน
2. เพื่อให้โรงเรียนมีอาคาร
ที่เพียงพอต่อความต้องการ
ครูและนักเรียน

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)
7,617,000

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
โรงเรียนลุ่มลาชีนิรมิต
วิทยา
มีอาคารอเนกประสงค์
ที่ปลอดภัย มั่นคง
ได้มาตรฐาน
ใช้งานได้ ร้อยละ 80

ก่อสร้างอเนกประสงค์
ขนาดเล็กมีชั้นลอย
โรงเรียนลุ่มลาชีนิรมิตวิทยา
ขนาด กว้าง 20 เมตร ยาว 50 เมตร
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พิกัด
N=15.707543 , E=101.937563

1.นักเรียน ครูและ กองการศึกษาฯ
บุคลากร
ทางการศึกษามีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้ปกครอง ชุมชน
และประชาชนที่เข้ามา
ใช้บริการ มีความประทับใจ
และให้การยอมรับโรงเรียน

1-9/4

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5 โครงการก่อสร้างหลังคาโดม 1.เพื่อสร้างหลังคาโดม
อเนกประสงค์
อเนกประสงค์
โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ ให้นักเรียนได้ใช้ในกิจกรรม
การเรียนการสอน
กิจกรรมกีฬา นันทนาการ
วิชาการ และอื่นๆ
ของโรงเรียน
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และประสิทธิภาพของผู้เรียน
ให้เทียบเท่าโรงเรียน
มาตรฐานสากล

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)
1,298,000

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
โรงเรียนหนองไผ่
วิทยานุสรณ์
มีหลังคาโดม
อเนกประสงค์
ที่ได้มาตรฐาน ใช้งานได้
ร้อยละ 80

ก่อสร้างหลังคาโดม
อเนกประสงค์
โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์
ขนาดกว้าง 12.00 เมตร
ยาว 35.00 เมตร
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พิกัด
N=15.720124 , E=102.095740

1.โรงเรียนมี
กองการศึกษาฯ
หลังคาโดม
อเนกประสงค์ที่ใช้
ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
กิจกรรมกีฬา
นันทนาการ
วิชาการ และอื่นๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.ผู้ปกครอง ชุมชนและ
ประชาชนทั่วไป
ได้ใช้ประโยชน์
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
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ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6 โครงการก่อสร้างหลังคาโดม 1.เพื่อสร้างหลังคาโดม
อเนกประสงค์
อเนกประสงค์
ให้นักเรียนได้ใช้ใน
โรงเรียนกวางโจนศึกษา
กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมกีฬา นันทนาการ
วิชาการ และอื่นๆ
ของโรงเรียน
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพของผู้เรียน
ให้เทียบเท่าโรงเรียน
มาตรฐานสากล

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)
1,298,000

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
โรงเรียนกวางโจนศึกษา
มีหลังคาโดม
อเนกประสงค์
ที่ได้มาตรฐาน ใช้งานได้
ร้อยละ 80

ก่อสร้างหลังคาโดม
อเนกประสงค์
โรงเรียนกวางโจนศึกษา
ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พิกัด
N=16.263936 , E=102.200361

1.โรงเรียนมี
กองการศึกษาฯ
หลังคาโดม
อเนกประสงค์ที่ใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมกีฬา นันทนาการ
วิชาการ และอื่นๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.ผู้ปกครอง ชุมชนและ
ประชาชนทั่วไป ได้ใช้ประโยชน์
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
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ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

7 โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์
ขนาดเล็กมีชั้นลอย
โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อก่อสร้างอาคาร

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)
7,617,000

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
โรงเรียนบ้านเดื่อ
วิทยาคม มีอาคาร
อเนกประสงค์ ที่
ปลอดภัย มั่นคง
ได้มาตรฐาน
ใช้งานได้ ร้อยละ 80

ก่อสร้างอเนกประสงค์
อเนกประสงค์ มีชั้นลอย
ขนาดเล็กมีชั้นลอย
ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม
2. เพื่อให้โรงเรียนมี
ขนาด กว้าง 20 เมตร ยาว 50 เมตร
อาคารที่เพียงพอ
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ต่อความต้องการครู
พิกัด
และนักเรียน
N=16.114260 , E=101.887856

1.นักเรียน ครูและ กองการศึกษาฯ
บุคลากร
ทางการศึกษามีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้ปกครอง ชุมชน
และประชาชนที่เข้ามา
ใช้บริการ มีความประทับใจ
และให้การยอมรับโรงเรียน
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ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อก่อสร้างอาคารห้องส้วม
8 ก่อสร้างอาคารห้องส้วม
นักเรียนหญิง 6 ที่/49
ที่ถูกสุขลักษณะ
โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา 2.เพื่อให้มีห้องส้วมเพียงพอ
ต่อนักเรียนที่มีจานวน
เพิ่มขึ้นและประชาชน
ชุมชน ผู้ปกครอง
ที่มาใช้บริการ

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)
547,000

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
โรงเรียนมัธยมบ้านแก้ง
วิทยา มีอาคารห้องส้วม
ที่ได้มาตรฐาน ใช้งานได้
ร้อยละ 80

ก่อสร้างอาคารห้องส้วม
นักเรียนหญิง 6 ที่/49
ขนาด 6.40X9.5 เมตร จานวน 1 หลัง
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พิกัด
N=16.180872 , E=102.324274

1. โรงเรียนมีห้องส้วม กองการศึกษาฯ
ที่ถูกสุขลักษณะ
2. โรงเรียนมีห้องส้วม
เพียงพอสาหรับนักเรียน
ครู ผู้ปกครอง และ
เพื่อบริการประชาชนทั่วไป
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ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

9 ก่อสร้างอาคารห้องส้วม
นักเรียนชาย 6 ที่/49
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์
วิทยาคม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)
1,262,000

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์
วิทยาคม
มีอาคารห้องส้วม
ที่ได้มาตรฐาน ใช้งานได้
ร้อยละ 80

1.เพื่อก่อสร้างอาคารห้องส้วม ก่อสร้างอาคารห้องส้วม
ที่ถูกสุขลักษณะ
นักเรียนชาย 6 ที่/49
2เพื่อให้มีห้องส้วมเพียงพอ ขนาด กว้าง 6.40 เมตร ยาว 9.5 เมตร
ต่อนักเรียนที่มีจานวน
จานวน 2 หลังๆละ 631,000 บาท
เพิ่มขึ้นและประชาชน
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ชุมชน ผู้ปกครอง
พิกัด
ที่มาใช้บริการ
N=16.298279 , E=101.934231

1. โรงเรียนมีห้องส้วม กองการศึกษาฯ
ที่ถูกสุขลักษณะ
2. โรงเรียนมีห้องส้วม
เพียงพอสาหรับนักเรียน
ครู ผู้ปกครอง และ
เพื่อบริการประชาชนทั่วไป
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ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

10 โครงการก่อสร้างหลังคาโดม 1.เพื่อสร้างหลังคาโดม
อเนกประสงค์
อเนกประสงค์
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา ให้นักเรียนได้ใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมกีฬา นันทนาการ
วิชาการ และอื่นๆ

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)
2,976,000

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
โรงเรียนมัธยม
หนองศาลา มีหลังคา
โดมอเนกประสงค์
ที่ได้มาตรฐาน ใช้งานได้
ร้อยละ 80

ก่อสร้างหลังคาโดม
อเนกประสงค์
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา
ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 54 เมตร
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พิกัด
ของโรงเรียน
N=16.236334 , E=102.289504
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ
ของผู้เรียนให้เทียบเท่าโรงเรียน
มาตรฐานสากล

1.โรงเรียนมี
กองการศึกษาฯ
หลังคาโดม
อเนกประสงค์ที่ใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมกีฬา นันทนาการ
วิชาการ และอื่นๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.ผู้ปกครอง ชุมชนและ
ประชาชนทั่วไป ได้ใช้ประโยชน์
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
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ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)
2,976,000

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
โรงเรียนบ้านหันวิทยา
มีหลังคาโดม
อเนกประสงค์
ที่ได้มาตรฐาน ใช้งานได้
ร้อยละ 80

11 โครงการก่อสร้างหลังคาโดม 1.เพื่อสร้างหลังคาโดม
ก่อสร้างหลังคาโดม
อเนกประสงค์
อเนกประสงค์
อเนกประสงค์
ให้นักเรียนได้ใช้ใน
โรงเรียนบ้านหันวิทยา
โรงเรียนบ้านหันวิทยา
กิจกรรมการเรียน
ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 54 เมตร
การสอน กิจกรรมกีฬา
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
นันทนาการ วิชาการ
พิกัด
และอื่นๆ ของโรงเรียน
N=16.299811, E=102.023621
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ
ของผู้เรียนให้เทียบเท่าโรงเรียน
มาตรฐานสากล

1.โรงเรียนมี
กองการศึกษาฯ
หลังคาโดม
อเนกประสงค์ที่ใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมกีฬา นันทนาการ
วิชาการ และอื่นๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.ผู้ปกครอง ชุมชนและ
ประชาชนทั่วไป ได้ใช้ประโยชน์
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
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ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

12 โครงการก่อสร้างหลังคาโดม 1.เพื่อสร้างหลังคาโดม
อเนกประสงค์
อเนกประสงค์
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ให้นักเรียนได้ใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมกีฬา นันทนาการ
วิชาการ และอื่นๆ

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)
2,976,000

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
โรงเรียนหนองสังข์
วิทยายน มีหลังคา
โดมอเนกประสงค์
ที่ได้มาตรฐาน ใช้งานได้
ร้อยละ 80

ก่อสร้างหลังคา
โดมอเนกประสงค์
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน
ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 54 เมตร
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พิกัด
ของโรงเรียน
N=16.263895 , E=102.365811
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ
ของผู้เรียนให้เทียบเท่าโรงเรียน
มาตรฐานสากล

1.โรงเรียนมี
กองการศึกษาฯ
หลังคาโดม
อเนกประสงค์ที่ใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมกีฬา นันทนาการ
วิชาการ และอื่นๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.ผู้ปกครอง ชุมชนและ
ประชาชนทั่วไป
ได้ใช้ประโยชน์
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
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ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

13 โครงการก่อสร้างหลังคาโดม 1.เพื่อสร้างหลังคาโดม
อเนกประสงค์
อเนกประสงค์
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา
ให้นักเรียนได้ใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมกีฬา นันทนาการ

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)
1,298,000

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา
มีหลังคาโดม
อเนกประสงค์
ที่ได้มาตรฐาน ใช้งานได้
ร้อยละ 80

ก่อสร้างหลังคาโดม
อเนกประสงค์
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา
ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 35 เมตร
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
วิชาการ และอื่นๆ
พิกัด
ของโรงเรียน
N=16.482945 , E=102.081559
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ
ของผู้เรียนให้เทียบเท่าโรงเรียน
มาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด

1.โรงเรียนมี
กองการศึกษาฯ
หลังคาโดม
อเนกประสงค์ที่ใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมกีฬา นันทนาการ
วิชาการ และอื่นๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.ผู้ปกครอง ชุมชนและ
ประชาชนทั่วไป ได้ใช้ประโยชน์
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
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ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

14 โครงการก่อสร้างหลังคาโดม 1.เพื่อสร้างหลังคา
อเนกประสงค์
โดมอเนกประสงค์
ให้นักเรียนได้ใช้ใน
โรงเรียนสระพังวิทยาคม
กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมกีฬา นันทนาการ
วิชาการ และอื่นๆ

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)
1,298,000

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
โรงเรียนสระพังวิทยาคม
มีหลังคาโดม
อเนกประสงค์
ที่ได้มาตรฐาน ใช้งานได้
ร้อยละ 80

ก่อสร้างหลังคาโดม
อเนกประสงค์
โรงเรียนสระพังวิทยาคม
ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 35 เมตร
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พิกัด
ของโรงเรียน
N=16.392705 , E=102.399128
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ
ของผู้เรียนให้เทียบเท่าโรงเรียน
มาตรฐานสากล

1.โรงเรียนมี
กองการศึกษาฯ
หลังคาโดม
อเนกประสงค์ที่ใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมกีฬา นันทนาการ
วิชาการ และอื่นๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.ผู้ปกครอง ชุมชนและ
ประชาชนทั่วไป ได้ใช้ประโยชน์
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
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ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

15 โครงการก่อสร้างหลังคาโดม 1.เพื่อสร้างหลังคาโดม
อเนกประสงค์
อเนกประสงค์
ให้นักเรียนได้ใช้ใน
โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม
กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมกีฬา นันทนาการ
วิชาการ และอื่นๆ

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)
2,976,000

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
โรงเรียนห้วยยาง
วิทยาคม มีหลังคาโดม
อเนกประสงค์
ที่ได้มาตรฐาน ใช้งานได้
ร้อยละ 80

ก่อสร้างหลังคาโดม
อเนกประสงค์
โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม
ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 54 เมตร
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พิกัด
ของโรงเรียน
N=16.549867 , E=101.867425
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ
ของผู้เรียนให้เทียบเท่าโรงเรียน
มาตรฐานสากล

1.โรงเรียนมี
กองการศึกษาฯ
หลังคาโดม
อเนกประสงค์ที่ใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมกีฬา นันทนาการ
วิชาการ และอื่นๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.ผู้ปกครอง ชุมชนและ
ประชาชนทั่วไป ได้ใช้ประโยชน์
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
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ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

16 โครงการก่อสร้างหลังคาโดม 1.เพื่อสร้างหลังคาโดม
อเนกประสงค์
อเนกประสงค์
ให้นักเรียนได้ใช้ใน
โรงเรียนโนนกอกวิทยา
กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมกีฬา นันทนาการ
วิชาการ และอื่นๆ

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)
2,976,000

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
โรงเรียนโนนกอกวิทยา
มีหลังคาโดม
อเนกประสงค์
ที่ได้มาตรฐาน ใช้งานได้
ร้อยละ 80

ก่อสร้างหลังคาโดม
อเนกประสงค์
โรงเรียนโนนกอกวิทยา
ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 54 เมตร
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พิกัด
ของโรงเรียน
N=16.179762 , E=101.924807
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ
ของผู้เรียนให้เทียบเท่าโรงเรียน
มาตรฐานสากล

1.โรงเรียนมี
กองการศึกษาฯ
หลังคาโดม
อเนกประสงค์ที่ใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมกีฬา นันทนาการ
วิชาการ และอื่นๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.ผู้ปกครอง ชุมชนและ
ประชาชนทั่วไป ได้ใช้ประโยชน์
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
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ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

17 ก่อสร้างอาคารห้องส้วม
นักเรียนชาย 6 ที่/49
โรงเรียนหนองขามวิทยา

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)
631,000

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
โรงเรียนหนองขามวิทยา
มีอาคารห้องส้วม
ที่ได้มาตรฐาน ใช้งานได้
ร้อยละ 80

1.เพื่อก่อสร้างอาคารห้องส้วม ก่อสร้างอาคารห้องส้วม
ที่ถูกสุขลักษณะ
นักเรียนชาย 6/ที่ 49
2.เพื่อให้มีห้องส้วมเพียงพอ ขนาด กว้าง 6.40 เมตร ยาว 9.5 เมตร
ต่อนักเรียนที่มีจานวนเพิ่มขึ้น จานวน 1 หลัง
และประชาชน ชุมชน
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ผู้ปกครองที่มาใช้บริการ
พิกัด
N=16.163002 , E=102.183223

1. โรงเรียนมีห้องส้วม กองการศึกษาฯ
ที่ถูกสุขลักษณะ
2. โรงเรียนมีห้องส้วม
เพียงพอสาหรับนักเรียน
ครู ผู้ปกครอง และ
เพื่อบริการประชาชนทั่วไป
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ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

18 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน
คสล.3 ชั้น 12 ห้องเรียน
(ตอกเสาเข็ม )
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)
9,470,000

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร
มีอาคารเรียนที่ได้
มาตรฐานใช้งานได้
ร้อยละ 80

ก่อสร้างอาคารเรียน
คสล.3 ชั้น
คสล. 3 ชั้น
12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม ) 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม )
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร
พื้นที่ประมาณ 1,206.00 ตารางเมตร
2. เพื่อแก้ไขปัญหาห้องเรียน ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ไม่เพียงพอต่อจานวน
พิกัด
เด็กนักเรียนที่เพิ่มขึ้น
N=16.343013, E=102.275289

โรงเรียนมี
กองการศึกษาฯ
อาคารเรียนที่มี
ความพร้อมในการจัดการเรียนรู้
ที่จะส่งผลดีต่อนักเรียน ครู
ผู้ปกครองและชุมชน

1-9/18

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

19 โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์
ขนาดเล็กมีชั้นลอย
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อก่อสร้างอาคาร

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)
7,617,000

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
มีอาคารอเนกประสงค์
ที่ปลอดภัย
มั่นคง ได้มาตรฐาน
ใช้งานได้ ร้อยละ 80

ก่อสร้างอาคารอเนก
อเนกประสงค์ มีชั้นลอย
ประสงค์ขนาดเล็ก
ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีชั้นลอย โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
2. เพื่อให้โรงเรียนมี
ขนาด กว้าง 20 เมตร ยาว 50 เมตร
อาคารที่เพียงพอ
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ต่อความต้องการครู
พิกัด
และนักเรียน
N=16.377856 , E=101.970386

1.นักเรียน ครู
กองการศึกษาฯ
และบุคลากร
ทางการศึกษามีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้ปกครอง ชุมชน
และประชาชนที่เข้ามา
ใช้บริการ มีความประทับใจ
และให้การยอมรับโรงเรียน
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ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

20 โครงการก่อสร้างหลังคาโดม 1.เพื่อสร้างหลังคาโดม
อเนกประสงค์
อเนกประสงค์ให้นักเรียน
โรงเรียนกุดน้าใสพิทยาคม ได้ใช้ในกิจกรรมการเรียน
การสอน กิจกรรมกีฬา
นันทนาการ วิชาการ
และอื่นๆ ของโรงเรียน
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพของผู้เรียน
ให้เทียบเท่าโรงเรียน
มาตรฐานสากล

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)
1,298,000

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
โรงเรียนกุดน้าใส
พิทยาคม มีหลังคาโดม
อเนกประสงค์
ที่ได้มาตรฐาน ใช้งานได้
ร้อยละ 80

ก่อสร้างหลังคาโดม
อเนกประสงค์
โรงเรียนกุดน้าใสพิทยาคม
ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 35 เมตร
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พิกัด
N=15.549317, E=101.813392

1.โรงเรียนมี
กองการศึกษาฯ
หลังคาโดม
อเนกประสงค์ที่ใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมกีฬา นันทนาการ
วิชาการ และอื่นๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.ผู้ปกครอง ชุมชนและ
ประชาชนทั่วไป ได้ใช้ประโยชน์
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
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ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

21 โครงการก่อสร้างหลังคาโดม 1.เพื่อสร้างหลังคาโดม
อเนกประสงค์
อเนกประสงค์
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา
ให้นักเรียนได้ใช้
ในกิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมกีฬา นันทนาการ
วิชาการ และอื่นๆ
ของโรงเรียน
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพของผู้เรียน
ให้เทียบเท่าโรงเรียน
มาตรฐานสากล

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)
2,976,000

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา
มีหลังคาโดม
อเนกประสงค์
ที่ได้มาตรฐาน ใช้งานได้
ร้อยละ 80

ก่อสร้างหลังคาโดม
อเนกประสงค์
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา
ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 54 เมตร
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พิกัด
N=15.564749 , E=101.999537

1.โรงเรียนมี
กองการศึกษาฯ
หลังคาโดม
อเนกประสงค์ที่ใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมกีฬา นันทนาการ
วิชาการ และอื่นๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.ผู้ปกครอง ชุมชนและ
ประชาชนทั่วไป ได้ใช้ประโยชน์
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ

1-9/21

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

22 โครงการก่อสร้างบ้านพักครู 1. เพื่อก่อสร้างอาคาร
โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา บ้านพักครู
ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2.เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้แก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)
560,000

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
โรงเรียนตรีประชา
พัฒนศึกษา
มีบ้านพักครู ที่ปลอดภัย
มั่นคง ได้มาตรฐาน
ใช้งานได้ ร้อยละ 80

ก่อสร้างบ้านพักอาศัย
คสล. 1 ชั้น
(บ้านแฝด) ขนาด กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 11.00 เมตร
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พิกัด
N=15.499632 , E=101.436548

1.โรงเรียนมีอาคาร กองการศึกษาฯ
บ้านพักครู
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2.ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1-9/22

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อก่อสร้างอาคารห้องส้วม
23 ก่อสร้างอาคารห้องส้วม
นักเรียนชาย 6 ที่/49
ที่ถูกสุขลักษณะ
โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี 2.เพื่อให้มีห้องส้วมเพียงพอ
ต่อนักเรียนที่มีจานวนเพิ่มขึ้น
และประชาชน ชุมชน
ผู้ปกครองที่มาใช้บริการ

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)
631,000

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
โรงเรียนโป่งนกประชา
สามัคคี
มีอาคารห้องส้วม
ที่ได้มาตรฐาน ใช้งานได้
ร้อยละ 80

ก่อสร้างอาคารห้องส้วม
นักเรียนชาย 6 ที่/49
ขนาด กว้าง 6.40 เมตร ยาว 9.5 เมตร
จานวน 1 หลัง ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พิกัด
N=15.762887 , E=101.557568

1. โรงเรียนมีห้องส้วม กองการศึกษาฯ
ที่ถูกสุขลักษณะ
2. โรงเรียนมีห้องส้วม
เพียงพอสาหรับนักเรียน
ครู ผู้ปกครอง และ
เพื่อบริการประชาชนทั่วไป

1-9/23

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

24 โครงการก่อสร้างหลังคาโดม 1.เพื่อสร้างหลังคาโดม
อเนกประสงค์
อเนกประสงค์ ให้นักเรียน
ได้ใช้ในกิจกรรมการเรียน
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา
การสอน กิจกรรมกีฬา
นันทนาการ วิชาการ
และอื่นๆ ของโรงเรียน
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และประสิทธิภาพ
ของผู้เรียนให้เทียบเท่าโรงเรียน
มาตรฐานสากล

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)
1,298,000

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา
มีหลังคาโดม
อเนกประสงค์
ที่ได้มาตรฐาน ใช้งานได้
ร้อยละ 80

ก่อสร้างหลังคาโดม
อเนกประสงค์
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา
ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 35 เมตร
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พิกัด
N=15.521983 , E=101.774610

1.โรงเรียนมี
กองการศึกษาฯ
หลังคาโดม
อเนกประสงค์ที่ใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมกีฬา นันทนาการ
วิชาการ และอื่นๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.ผู้ปกครอง ชุมชนและ
ประชาชนทั่วไป ได้ใช้ประโยชน์
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

25 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน
คสล.3 ชั้น 12 ห้องเรียน
(ตอกเสาเข็ม )
โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)
9,470,000

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
โรงเรียนมัธยมชัยมงคล
รังงาม มีอาคารเรียน
ที่ได้มาตรฐาน
ใช้งานได้ ร้อยละ 80

ก่อสร้างอาคารเรียน
คสล.3 ชั้น
คสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน
12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม ) (ตอกเสาเข็ม )
โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม
2. เพื่อแก้ไขปัญหาห้องเรียน พื้นที่ประมาณ 1,206.00 ตารางเมตร
ไม่เพียงพอต่อจานวน
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เด็กนักเรียนที่เพิ่มขึ้น
พิกัด

โรงเรียนมีอาคาร
กองการศึกษาฯ
เรียนที่มีความพร้อม
ในการจัดการเรียนรู้
ที่จะส่งผลดีต่อนักเรียน ครู
ผู้ปกครองและชุมชน

N=15.489560 , E=101.954893

รวม 25 โครงการ

95,331,000

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

95,331,000
1-9/25

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และพัฒนาคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการพัฒนาเครือข่าย 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

จัดฝึกอบรมให้แก่ ครูแกนนา 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ป้องกันปัญหายาเสพติด

1. ผู้อบรมได้ความรู้

กองสาธารณสุข

2566
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

สมาชิก TO BE

และประสบการณ์ใหม่ทันต่อ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE

ในสถานศึกษาของ

ความเข้าใจและประสบการณ์

NUMBER ONE

สถานการณ์ เกี่ยวกับการ

ของโรงเรียนในสังกัดองค์การ

โรงเรียนในสังกัดโดยมี

ใหม่ทันต่อสถานการณ์

ปฏิบัตงิ านป้องกันและแก้ไข

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

จานวนสมาชิกเครือข่าย

เกี่ยวกับการปฏิบัตงิ าน

ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

และผู้เกี่ยวข้อง จานวน 400 คน

ชมรม TO BE NUMBER ป้องกันและแก้ไขปัญหา

2. เพื่อขับเคลื่อนการดาเนิน

ONE ของโรงเรียนใน

ยาเสพติดในสถานศึกษา

โครงการ TO BE NUMBER ONE

สังกัดเพิ่มขึ้นจากเดิม

2. มีการขับเคลื่อนการดาเนิน

ของโรงเรียนในสังกัด องค์การ

ร้อยละ 10

โครงการ TO BE NUMBER ONE

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ของโรงเรียนในสังกัด

3. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

และพัฒนาเครือข่าย

3. ผู้อบรมได้แลกเปลี่ยน

TO BE NUMBER ONE

ประสบการณ์ และพัฒนาเครือข่าย
TO BE NUMBER ONE
2-4/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

2 โครงการการศึกษาเพื่อ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อควบคุมการขยายตัวของ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
นักเรียนสังกัดองค์การบริหาร

2566
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

312,000

312,000

312,000 นักเรียนได้รับการสอน

312,000

312,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

1. ควบคุมการขยายตัว

กองสาธารณสุข

ต่อต้านการใช้ยาเสพติด ปัญหายาเสพติด และการลดการ ส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ในเด็กนักเรียน (โครงการ แพร่ระบาดของยาเสพติด
จานวน 26 โรงเรียน

ตามหลักสูตร D.A.R.E.
ครบ 2 ภาคเรียน

ของปัญหายาเสพติด
และการลดการแพร่ระบาด

D.A.R.E. ประเทศไทย)
(ต่อเนื่อง)

ในทุกปีการศึกษา

ของยาเสพติด โดยเฉพาะการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดไป
สู่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา

โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดไปสู่เด็กและเยาวชน
ในสถานศึกษา

โรงเรียนละ 1 ห้องเรียน/ภาคเรียน
จานวน 2 ภาคเรียน รวม 52 ห้องเรียน

2. เพื่อให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน

2. นักเรียนมีความรู้

เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ให้เด็ก
นักเรียนมีทักษะในการปฏิเสธ
รู้จักการหลีกเลี่ยงต่อสถานการณ์

เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
มีทักษะในการปฏิเสธรู้จัก
การหลีกเลี่ยงต่อสถานการณ์

ที่อาจนาไปสู่การใช้ยาเสพติด
และความรุนแรง
3. เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีจิตสานึกร่วมใน

ที่อาจนาไปสู่การ
ใช้ยาเสพติด และความรุนแรง
3. ทุกภาคส่วนมีจิตสานึกร่วมในการ

การต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด

ต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด
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ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

3 โครงการเข้าค่าย
TO BE NUMBER ONE

วัตถุประสงค์
1. เพื่อขับเคลื่อนการดาเนิน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

โครงการ TO BE NUMBER ONE งานด้านยาเสพติด อบจ.ชัยภูมิ
ของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
ครูผู้สงั เกตการณ์ และนักเรียน

2566
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

156,000

156,000

156,000 สมาชิก TO BE NUMBER 1. ขับเคลื่อนเครือข่าย

156,000

156,000

.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ONE ได้รับการพัฒนา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข

TO BE NUMBER ONE
ของโรงเรียนในสังกัด

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
2. เพื่อพัฒนาเครือข่าย
TO BE NUMBER ONE

สมาชิก TO BE NUMBER ONE
ในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ ที่ได้รับคัดเลือก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
2. พัฒนาเครือข่าย
TO BE NUMBER ONE

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิก

จานวน 52 คน

3. พัฒนาศักยภาพสมาชิก

TO BE NUMBER ONE

TO BE NUMBER ONE
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ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

4 โครงการรณรงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/เจ้าหน้าที่

2566
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

100,000

100,000

100,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. มีการรณรงค์ประชา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข

ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวัน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ที่เกี่ยวข้อง จานวน 150 คน
ต่อต้านยาเสพติดโลก
2. เพื่อสร้างกระแส สร้างภูมิ

ได้เข้าร่วมกิจกรรม
และได้รับการพัฒนา

สัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้าน
ยาเสพติดโลก

(26 มิถุนายน)

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

3. เพื่อให้เยาวชน ประชาชน

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เยาวชน
ประชาชนจังหวัดชัยภูมิ
สามารถสร้างภูมิคุ้มกัน

จังหวัดชัยภูมิ ได้มีโอกาสแสดง

ด้านการป้องกันและ

ความสามารถในการเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้กิจกรรม
การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา

แก้ไขปัญหายาเสพติด
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เยาวชน
ประชาชนจังหวัดชัยภูมิ

ยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้าน
ยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)

ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

คุ้มกันด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
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ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ภายใต้กิจกรรมการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้าน
ยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)

2-4/5

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5 โครงการรณรงค์ป้องกัน 1. เพื่อจัดกิจกรรมสร้างกระแส
และแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันด้านการป้องกัน
TO BE NUMBER ONE และแก้ไขปัญหายาเสพติด
สังกัดองค์การบริหารส่วน TO BE NUMBER ONE
จังหวัดชัยภูมิ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
จานวน 26 โรงเรียน

2566
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

300,000

300,000

300,000

300,000

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

300,000 นักเรียน สังกัด อบจ.
ชัยภูมิ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

1 .จัดกิจกรรมสร้างกระแส กองสาธารณสุข
สร้างภูมิคุ้มกันด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE

2. เพื่อให้สมาชิก TO BE
NUMBER ONE มีจิตสานึก

2. สมาชิก TO BE NUMBER ONE
มีจิตสานึกและกระแสนิยม

และกระแสนิยมในการห่างไกลยาเสพติด

ในการห่างไกลยาเสพติด

3. เพื่อให้การดาเนินงาน

3. การดาเนินงาน TO BE

TO BE NUMBER ONE
ของสถานศึกษาสังกัดองค์การ

NUMBER ONE ของสถาน

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีผลงานเป็น
ที่ประจักษ์และสร้างชื่อเสียงให้แก่องค์กร

ศึกษาสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และ
สร้างชื่อเสียงให้แก่องค์กร
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ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

6 โครงการรณรงค์ป้องกัน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างศูนย์รวมให้วัยรุ่น

นักเรียนในสังกัดองค์การ

และแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมกลุ่มกัน ทากิจกรรมที่สนใจ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
TO BE NUMBER ONE สร้างสรรค์ เกิดสุข และสร้างกระแส
(กิจกรรมการดาเนินงาน นิยมในกลุ่มเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ในโครงการ TO BE
NUMBER ONE)

2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
การแสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าทา
กล้าแสดงออก และช่วยสร้างเสริม
ความภาคภูมิใจให้กับนักเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
การดาเนินงานด้านการป้องกันปัญหา
ยาเสพติดในกลุ่มสมาชิก
และเครือข่าย TO BE NUMBER ONE

2566
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 นักเรียน สังกัด

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

1. สร้างศูนย์รวมให้วัยรุ่น กองสาธารณสุข

อบจ.ชัยภูมิ เข้าร่วม
รวมกลุ่มกัน ทากิจกรรม
ประกวดกิจกรรมโครงการ ที่สนใจ สร้างสรรค์ เกิดสุข
TO BE NUMBER ONE
- ผ่านเข้าสู่ระดับภาค
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8

และสร้างกระแสนิยมในกลุ่ม
เยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
2. สนับสนุนและส่งเสริมการแสดง
- ผ่านเข้าสู่ระดับประเทศ ความสามารถ กล้าคิด กล้าทา

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3

กล้าแสดงออกและช่วยสร้างเสริม
ความภาคภูมิใจให้กับนักเรียน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. เปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ประสบ
การณ์แลกเปลี่ยนการดาเนินงานด้านการ
ป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มสมาชิก
และเครือข่าย TO BE NUMBER ONE
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ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

7 โครงการ TO BE
NUMBER ONE รณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
(มหกรรมรวมพลสมาชิก
TO BE NUMBER ONE)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)

1. เพื่อกระตุ้นการดาเนินงานของ - ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 500,000
ชมรม TO BE NUMBER ONE
ในสถานศึกษาสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดให้เกิดความ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

500,000

500,000 ชมรม TO BE

500,000

500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

1.ชมรม TO BE NUMBER กองสาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
จานวน 26 คน

NUMBER ONE
ในสถานศึกษาสังกัด

เข้มแข็งและต่อเนื่อง
2. เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการ

- ครู โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
จานวน 26 คน

อบจ.ชัยภูมิ ดาเนินการ
จัดตั้งชมรมเต็มรูปแบบ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์

- นักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE

มีการดาเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง
2. ผู้บริหารสถานศึกษา

การดาเนินงานด้านการป้องกัน
ปัญหายาเสพติดในกลุ่มสมาชิก
และเครือข่าย

จานวน 52 คน

ครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่

- เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง
จานวน 24 คน

ผู้เกี่ยวข้องได้เรียนรู้
ประสบการณ์ดาเนินงาน

3. เพื่อพัฒนารูปแบบและ
แนวทางการดาเนินโครงการ
TO BE NUMBER ONE

รวมทั้งสิ้น จานวน 128 คน

ด้านการป้องกันปัญหา
ยาเสพติดในกลุ่มสมาชิกและ
เครือข่าย และนามาปรับใช้

ในสถานศึกษาสังกัดองค์การ

ONE ในสถานศึกษา
สังกัด อบจ.ชัยภูมิ
มีความเข้มแข็งและ

ในหน่วยงานของตนเอง
2-4/8
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ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

3. ชมรม TO BE
NUMBER ONE
ในสถานศึกษาสังกัด
อบจ.ชัยภูมิ มีการพัฒนา
รูปแบบและแนวทาง
การดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง
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ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8 โครงการป้องกันและแก้ไข 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน 1.ประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ปัญหายาเสพติด

2566
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ประชาชน/ผู้บริหาร

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. มีการส่งเสริม

การแก้ปัญหายาเสพติด
ชัยภูมิ ทั้ง 16 อาเภอ
2. เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไข 2.ผูบ้ ริหารสถานศึกษา

สถานศึกษา/ครูแกนนา/
เจ้าหน้าที่ /สมาชิก

สนับสนุนการแก้ปัญหา
ยาเสพติด

ปัญหายาเสพติด
3. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด

ครูแกนนา ในสถานศึกษา
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
3.สมาชิก TO BE NUMBER ONE

TO BE NUMBER ONE
และผู้ปฏิบัตงิ านด้าน
TO BE NUMBER ONE

2. มีการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
3. มีการป้องกันการ

4. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่

และผู้ปฏิบัตงิ านด้าน TO BE NUMBER ONE

เป็นแกนนาในการ

แพร่ระบาดของยาเสพติด

จังหวัดชัยภูมิมีคณ
ุ ภาพชีวิต
ที่ดขี ึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข

ต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่ 4. ประชาชนในพื้นที่
ร้อยละ 50 ของผู้เข้าร่วม จังหวัดชัยภูมิมีคณ
ุ ภาพ
โครงการ
ชีวิตที่ดขี ึ้น
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ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

9 โครงการเสริมทักษะ
และพัฒนาคุณภาพ
ชมรม TO BE
NUMBER ONE

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สมาชิก TO BE
NUMBER ONE ได้รับความรู้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ครูแกนนา สมาชิก

2566
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

820,000

820,000

820,000 สมาชิก TO BE NUMBER 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ

กองสาธารณสุข

820,000

820,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

TO BE NUMBER ONE
เพิ่มเติมจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ โรงเรียนในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิ าน
ในเนื้อหาการดาเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
ด้าน TO BE NUMBER ONE
TO BE NUMBER ONE
จานวน 50 คน
2. เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการ

ONE สถานศึกษา สังกัด
อบจ.ชัยภูมิ เข้าร่วม

ได้รับความรู้เพิ่มเติมจาก
ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
จากการเข้าร่วมกิจกรรม
TO BE NUMBER ONE

- ผ่านเข้าสู่ระดับประเทศ จากการเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 1 โรงเรียน TO BE NUMBER ONE
3. พัฒนารูปแบบการ

3. เพื่อพัฒนารูปแบบ
การดาเนินงานของชมรม
TO BE NUMBER ONE

ดาเนินงานของชมรม
TO BE NUMBER ONE
ในสถานศึกษาในเป็นไป

ในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์

ตามเกณฑ์

ประกวดกิจกรรมโครงการ การดาเนินงานตามแนวทาง
TO BE NUMBER ONE โครงการ TO BE NUMBER ONE
- ผ่านเข้าสู่ระดับภาค
2. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการ
ไม่น้อยกว่า 2 โรงเรียน

แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ์
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ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

10 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนา แกนนาอาสาสมัครสาธารณสุข 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 อสม. ที่เข้าร่วมโครงการ
อาสาสมัครสาธารณสุข อสม.ในการดูแลแนะนาสุขภาพ ประจาหมู่บ้าน (อสม.) ระดับอาเภอ/
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ประจาหมู่บ้าน
อนามัยแก่ประชาชนในชุมชน ตาบล/หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
จานวน 16 อาเภอ รวม 160 คน
จังหวัดชัยภูมิ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. แกนนาอสม. สามารถ

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนา
อสม. มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ในการ

วิทยากร/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
จานวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 190 คน

พัฒนาคุณภาพชีวิตด้าน

ลักษณะกิจกรรม :

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ

สาธารณสุข ของประชาชน

1. จัดฝึกอบรมให้ความรู้
พัฒนาศักยภาพ อสม.
2. ศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข
3. สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับ

ใช้ดจิ ิทัล ในการเปลี่ยน
แปลงสุขภาพของ
ประชาชนในเขตพื้นที่

อสม. เช่น กิจกรรมวัน อสม.เป็นต้น

กองสาธารณสุข

ดูแลสุขภาพอนามัยและ
ถ่ายทอดความรู้แก่
ประชาชนในชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. แกนนาอสม. สามารถ

ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

จังหวัดชัยภูมิได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

3. เพื่อให้แกนนา อสม.ได้มี

3. แกนนา อสม. สามารถ

โอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์กับชุมชนอื่นต่างพื้นที่
เพื่อจะได้นาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ

แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์กับชุมชนอื่น

ที่ได้รับมาพัฒนาและปรับปรุงการ
และเกิดประโยชน์แก่ประชาชน

ต่างพื้นที่ นาความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ได้รับ
มาพัฒนาและปรับปรุงการ

ในชุมชนของตนเอง

ปฏิบัตงิ านได้อย่างมี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ แก่ประชาชน
ในชุมชนของตนเอง
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ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

11 โครงการเสริมพลัง
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

1. เพื่อพัฒนาทักษะ อสม.

ดำเนินกำรฝึกอบรม จำนวน

ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
และความสามารถในการ
เฝ้าระวังและป้องกัน

4 รุ่นๆ ละ 340 คน ดังนี้
- อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตพื้นที่

ควบคุมโรคให้แก่ประชาชน

จังหวัดชัยภูมิ จานวน 320 คน
- วิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ป้องกันควบคุมโรคให้
แก่ประชาชนในชุมชน
ได้อย่างถูกต้องและมี

จานวน 20 คน

ประสิทธิภาพ

รวมทั้งสิ้น 340 คน

2. อสม. มีทักษะในการ
สร้างเสริมสุขภาพ
ความรอบรู้ พฤติกรรม

ในชุมชนได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.
ให้มีทักษะในการสร้างเสริม
สุขภาพความรอบรู้
และชุมชน ตลอดจนแนวทาง
มาตราการการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของตนเองและชุมชน

2,099,924 2,099,924 2,099,924 2,099,924 2,099,924 อสม. ที่เข้าร่วมโครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ได้รับการพัฒนาทักษะ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1. อสม. มีความรู้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข

ความเข้าใจ และความสามารถ
ในการเฝ้าระวังและ

สุขภาพของตนเองและ
ชุมชน ตลอดจนแนวทาง
มาตราการการปรับปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของ
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ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

3. เพื่อส่งเสริมให้ อสม. ได้รับ

3. อสม. ได้รับการพัฒนา

การพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชนในเขต

ความรู้ความสามารถใน
การดาเนินงานสุขภาพ

พื้นที่ได้อย่างเข้มแข็ง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ชุมชนในเขตพื้นที่ได้อย่าง
เข้มแข็ง
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ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

12 โครงการปรับเปลีย่ น

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000 ผูเ้ ข้าร่วมโครงการได้รับ

1.ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมมี กองสาธารณสุข

1. เพื่อให้ความรูเ้ กี่ยวกับ

1. ประชาชนที่เป็นกลุม่ เสีย่ ง

พฤติกรรมสุขภาพเพื่อการ

พฤติกรรมสีย่ งต่อโรคเรือ้ รัง

ต่อโรคเรือ้ รังหรือประชาชนที่

ความรูแ้ ละสามารถ

ความรูเ้ กี่ยวกับพฤติกรรม

ป้องกันโรคเรือ้ รัง

2. เพื่อให้ความรูเ้ กี่ยวกับ

สนใจ จานวน 100 คน

ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม

เสีย่ งต่อโรคเรือ้ รัง

จังหวัดชัยภูมิ

อาหาร การออกกาลังกาย

2. วิทยากร/เจ้าหน้าที่

สุขภาพได้ไม่น้อยกว่า

2. ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม

3. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้

ที่เกี่ยวข้อง จานวน 20

ร้อยละ 80

มีความรูเ้ กี่ยวกับอาหาร

ผูเ้ ข้าร่วมโครงการปรับเปลีย่ น รวมทั้งสิน้ 120 คน

การออกกาลังกาย

พฤติกรรมสุขภาพเพื่อการ

3.ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม

ป้องกันโรคเรือ้ รัง

มีแรงจูงใจในการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภาพเพื่อ
การป้องกันโรคเรือ้ รัง
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ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

13 โครงการสร้างเสริมสุขภาพ 1. เพื่อให้ความรูเ้ รือ่ ง
ลดความเสีย่ ง ไร้โรค ไร้พุง อาหารถูกหลักอนามัย
จังหวัดชัยภูมิ
2. เพื่อให้ความรูด้ ้านสุขภาพ
เบื้องต้น
3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
สุขภาพและการออก
กาลังกายเพื่อสุขภาพ

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

- อสม.และประชาชนที่สนใจ 300,000
ทั้ง 16 อาเภอ จานวน 300 คน
- ลักษณะการดาเนินงาน
1.จัดฝึกอบรมให้ความรู้
เรือ่ งออกกาลังกายและการ
รับประทาน อาหารที่ถูกหลัก
สนับสนุนกิจกรรมการรักษา
สุขภาพของตนเองในเบื้องต้น
2.จัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน
การออกกาลังกาย เช่น ฮูล่ าฮูบ
การเต้นบาสโลบ เป็นต้น

300,000

300,000

300,000

300,000 ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
มีความรูส้ ามารถนาไปใช้
ในการดูแลสุขภาพได้

1. ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
มีความรูใ้ นเรือ่ งอาหาร
ที่ถูกหลักอนามัย
2. ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมี
ความรูด้ ้านสุขภาพ
เบื้องต้นเพิ่มมากขึ้น
3.ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมี
กิจกรรมสุขภาพและ
การออกกาลังกายเพื่อ
สุขภาพ

กองสาธารณสุข
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ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

14 โครงการเยาวชนรุน่ ใหม่
รูท้ ัน รูเ้ ลีย่ ง ไม่เสีย่ งเอดส์

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้
จัดอบรมให้ความรู้ แก่เด็ก
ความเข้าใจและทักษะ
และเยาวชนในเขตพื้นที่
การป้องกันโรคเอดส์
จังหวัดชัยภูมิ ทั้ง 16 อาเภอๆ
ให้แก่เด็กและเยาวชนในเขต ละ 25 คน
พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
การมีส่วนร่วมในการดาเนิน
กิจกรรมป้องกันโรคเอดส์
ของเครือข่ายเยาวชนทั้งใน
ชุมชน และสถานศึกษาให้ยงั่ ยืน
3. เพื่อป้องกัน ควบคุม และลด
อัตราการเกิดโรคเอดส์และ
โรคทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

822,000

822,000

822,000

822,000

822,000 ผูเ้ ข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 มีความรู้
ความสามารถนาไปใช้ใน
การป้องกันตัวเองจาก
โรคเอดส์ได้

1. เด็กและเยาวชนมี
กองสาธารณสุข
ความรู้ ความเข้าใจ
เรือ่ งโรคเอดส์มากขึ้น
และมีทักษะสามารถป้องกัน
และควบคุมตนเองให้พ้น
สภาวะเสีย่ งจากปัญหา
โรคเอดส์
2. เด็กและเยาวชนที่
ผ่านการอบรมสามารถ
จัดตัง้ เครือข่ายและมี
ส่วนร่วมในการดาเนิน
กิจกรรมป้องกันโรคเอดส์
ทั้งในชุมชนและสถานศึกษา
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ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
4. เพื่อให้งานด้านสาธารณสุข
บรรลุผลตามนโยบายแห่งรัฐ
และเกิดประโชน์สูงสุดต่อท้องถิ่น

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

3. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ สามารถแก้ไข
ปัญหาและลดอัตราการ
เกิดโรคเอดส์และโรค
ทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ
ในท้องถิ่นลงได้อย่าง
มีปะสิทธิภาพ
4. งานด้านสาธารณสุข
สัมฤทธิผ์ ลตามนโยบาย
ของรัฐเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อท้องถิ่น
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ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

15 โครงการรณรงค์เฝ้าระวัง
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ
โรคระบาดอื่น ๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้หน่วยงานที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
มีการดาเนินตามมาตรการ
ในการป้องกันควบคุมโรค
ที่ทันเวลาและเหมาะสม
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าและโรคระบาด
อื่นๆ สร้างต้นแบบ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
มีความรูแ้ ละตระหนัก
สามารถป้องกันตนเองได้
อย่างแพร่หลาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2,000,000

2,000,000

2,000,000

จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 2,000,000
ให้ประชาชนมีความรูเ้ กี่ยวกับ
โรคระบาดต่างๆ
(โรคไข้เลือดออก, โรคไข้หวัดใหญ่
โรคมือ เท้า ปาก, โรคเมอร์ส
โรคพิษสุนัขบ้า, โรคซิก้า,
โรคท้องร่วง และโรคอุบัติใหม่อื่นๆ)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2,000,000 ประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกัน
โรคระบาดเพิ่มมากขึ้น
10%

1. หน่วยงานที่มีส่วน
กองสาธารณสุข
เกี่ยวข้องในการป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
มีการดาเนินตามมาตรการ
ในการป้องกันควบคุมโรค
ที่ทันเวลาและเหมาะสม
2. ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าและ
โรคระบาดอื่น ๆ สร้างพื้นที่
ต้นแบบ ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีความรูแ้ ละความ
ตระหนักสามารถป้องกัน
ตนเองได้อย่างแพร่หลาย
มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
2-4/20

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

16 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ทีมควบคุมโรคไข้เลือดออก
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ต่อการควบคุมแมลงพาหะ
นาโรค
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การควบคุมแมลงพาหะนาโรค
3. เพื่อสารวจและทาลาย
แหล่งเพาะพันธุส์ ม่าเสมอ
ต่อเนื่อง

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000
เชิงปริมาณ : ประชาชนใน
เขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
เชิงคุณภาพ : ประชาชนใน
เขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
มีสามารถควบคุมโรคไข้เลือดออดได้
-ลักษณะการดาเนินงาน
1. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนชุมชน รพ.สต.
และอื่นๆ ร่วมกันวางแผนดาเนินการ
2. ลงพื้นประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบถึงวิธีป้องกัน
และปฏิบัติตัวเมื่อเกิดโรค
3. เมื่อเกิดโรคระบาดขึ้นมา
ระงับ และป้องกันการแพร่
ระบาด สูค่ นอื่นด้วยวิธีต่าง ๆ
4. ติดตาม ประเมินผล

500,000

500,000

500,000

500,000 ประชาชนในพื้นที่มีความรู้
ความเข้าใจ ในการควบคุม
และทาลายแหล่งเพาะพันธุ์
ของแมลงพาหะนาโรคได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1. ประชาชนในชุมชน กองสาธารณสุข
สามารถมีส่วนร่วมต่อการ
ควบคุมแมลงพาหะนาโรค
2. ในเขตชุมชนสามารถ
ควบคุมแมลงพาหะนา
โรคยุงลายได้
3. ประชาชนในพื้นที่มี
ส่วนร่วมในการสารวจ
แหล่งเพาะพันธุ์
อย่างสม่าเสมอ ต่อเนื่อง

2-4/21

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

17 โครงการเฝ้าระวังด้าน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียน

สุขาภิบาลอาหารในสถาน
ศึกษาสังกัดองค์การบริหาร ในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิมีอาหารและ
น้าบริโภคที่ปลอดภัย
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการเฝ้าระวัง
คุณภาพอาหารและน้า
บริโภคที่ปลอดภัย
3. เพื่อพัฒนาต้นแบบระบบ
การจัดการสุขาภิบาลอาหาร
และน้าบริโภคที่มีคุณภาพ
และเหมาะสมกับบริบทของ
พื้นที่

(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ : บุคลากรทาง

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 บุคลากร,นักเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิและประชาชน
ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิมี
น้าดืม่ ที่ปลอดภัย และมี
ส่วนร่วมในการจัดดการ
สุขาภิบาลอาหารและน้า
ให้มีบริโภคที่มีคุณภาพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

การศึกษาและนักเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เชิงคุณภาพ : ประชาชนใน
เขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น ร้อยละ 80
- ลักษณะการดาเนินงาน
1. สารวจและเฝ้าระวัง
สถานการณ์ด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม
สุขาภิบาลอาหารและน้าและ
คุณภาพ น้าบริโภค ของโรงเรียน
ในสังกัด อบจ. ขั้นดาเนินการ
2. จัดประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะครูอนามัย
ด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม

1.บุคลากร และนักเรียน กองสาธารณสุข
ในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ
บริโภคอาหารและดืม่ น้า
สะอาด ปลอดภัย สามารถ
เฝ้าระวังคุณภาพน้า
บริโภคอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ
2. สร้างภาคีเครือข่าย
โดยขยายจากโรงเรียน
สูช่ ุมชน
3. ระบบการจัดการ
สุขาภิบาลอาหารและ
น้าบริโภคที่มีคุณภาพและ
เหมาะสมกับบริบท
ของพื้นที่
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ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

สุขาภิบาลอาหารและน้า
และระบบการจัดการน้า
บริโภคที่ปลอดภัยแก่กลุม่
เป้าหมายทั้งโรงเรียนและชุมชน
3. พัฒนารูปแบบการเฝ้าระวัง
ระวังคุณภาพน้าบริโภคด้วย
ชุดทดสอบภาคสนาม โดยครูอนามัย
นักเรียน และอสม.ในพื้นที่ต้นแบบ
การติดตามประเมินผล
4. ติดตามการดาเนินงานพัฒนา
คุณภาพด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม
สุขาภิบาลอาหารและน้า
และการจัดการน้าบริโภคใน
โรงเรียน สังกัด อบจ.ชัยภูมิ
2-4/23

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

18 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการดาเนินงาน
ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ โรคระบาด
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อป้องกันและควบคุม
การระบาดของโรคติดต่อ
2. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี
3. เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
และการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ในชุมชน
4. เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความรูเ้ กี่ยวกับการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

500,000

500,000

500,000 ประชาชนในเขตพื้นที่
จังหวัดชัยภูมิได้รับความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ และมี
สุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

500,000
เชิงปริมาณ : ประชาชนใน
เขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
เชิงคุณภาพ : ประชาชนใน
เขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น ร้อยละ 80
-ลักษณะการดาเนินงาน
1. ประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนชุมชนรพ.สต.
และอื่น ๆ ร่วมกันวางแผนดาเนินการ
2. ลงพื้นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
ถึงวิธีป้องกันและปฏิบัติตัวเมื่อเกิดโรค
3. เมื่อเกิดโรคระบาดขึ้นมาให้ลงพื้นที่เพื่อ
ดาเนินการระงับ และป้องกันการแพร่ระบาด
สูค่ นอื่นด้วยวิธีต่าง ๆ
4. ติดตาม ประเมินผล
5. สรุปผลการดาเนินงาน

1. สามารถป้องกันและ กองสาธารณสุข
ควบคุมการระบาดของ
โรคติดต่อได้
2. ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดีขึ้น
3. สามารถสร้างความ
เข้มแข็งและการมีส่วน
ร่วมในการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อใน
ชุมชน
4. ประชาชนได้รับความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ
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ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

19 โครงการป้องกันและควบคุม 1. เพื่อให้ความรู้ คาแนะนา
การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส การเฝ้าระวังป้องกันตนเอง
โคโรนา 2019 (COVID 19) จากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จังหวัดชัยภูมิ
(COVID 19) ให้กับ
ประชาชนในพื้นที่

(ผลผลิตของโครงการ)
1. ประชาชนในเขตพื้นที่
จังหวัดชัยภูมิ จานวน 80 คน
2. วิทยากร/เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง จานวน 20 คน
รวมทั้งสิน้ 100 คน

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนสามารถป้องกัน
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID 19) ได้ด้วยตนเอง
3. เพื่อสร้างความตระหนัก
ให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวัง
และป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID 19)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

245,000

245,000

245,000

245,000

245,000 ประชาชนในเขตพื้นที่
จังหวัดชัยภูมิได้รับความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID 19)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1.ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม กองสาธารณสุข
มีความรูใ้ นการป้องกันเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID 19)
2.ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้สามารถ
ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID 19)ได้ด้วยตนเอง
3. ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
เกิดความตระหนักและ
เห็นความสาคัญร่วมกัน
ป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID 19)
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ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

20 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนา เชิงปริมาณ :
656,000
ผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุ (Care giver) ด้านสุขภาพและจิตอาสาที่ 1. แกนนาด้านสุขภาพและ
จังหวัดชัยภูมิ
ทาหน้าที่ผดู้ ูแลผูส้ ูงอายุ
จิตอาสาที่ทาหน้าที่ผดู้ ูแล
(Caregiver : CG)
ผูส้ ูงอายุ (Caregiver : CG)
กลุม่ ใหม่ หลักสูตร 70 ชั่วโมง จานวน 80 คน
2. เพื่อให้ผดู้ ูแลผูส้ ูงอายุมี
2. วิทยากร/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งการ จานวน 20 คน
ดูแลสุขภาพอนามัยผูส้ ูงอายุ รวมทั้งสิน้ 100 คน
และปฏิบัติต่อผูส้ ูงอายุ
เชิงคุณภาพ :
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรู้
และความสามารถในการดูแล
ผูท้ ี่มีภาวะพึ่งพิงได้
ร้อยละ 100

656,000

656,000

656,000

656,000 ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรูแ้ ละความสามารถ
ในการดูแลผูม้ ีภาวะพึ่งพิง
ได้ร้อยละ 100

1. ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม กองสาธารณสุข
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการดูแลสุขภาพ
ผูส้ ูงอายุ
2. ผูเ้ ข้ารับการาฝึกอบรม
มีความรูค้ วามเข้าใจ
เรือ่ งการดูแลสุขภาพ
อนามัยผูส้ ูงอายุและ
ปฏิบัติต่อผูส้ ูงอายุได้อย่าง
ปฏิบัติต่อผูส้ ูงอายุได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
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ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

21 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูจ้ ัดการการดูแลผูส้ ูงอายุ
(Care Manager)
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขที่ทาหน้าที่
ผูจ้ ัดการ
การการดูแลผูส้ ูงอายุ
(Care manager : CM)
กลุม่ ใหม่ หลักสูตร 70 ชั่วโมง
2. เพื่อสร้างเครือข่ายผูจ้ ัดการ
การดูแลผูส้ ูงอายุเพื่อพัฒนา
ระบบการดูแลผูส้ ูงอายุ
ระยะยาว
3. เพื่อให้ผสู้ ูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง และผูท้ ี่มีภาวะพึ่งพิง
ได้รับการดูแลระยะยาวอย่าง
ต่อเนื่องและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เชิงปริมาณ :
645,000
1. บุคลากรสาธารณสุขที่
ทาหน้าที่ผจู้ ัดการการดูแล
ผูส้ ูงอายุ (Care manager : CM)
จานวน 40 คน
2. วิทยากร/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
จานวน 20 คน รวมทั้งสิน้ 60 คน
เชิงคุณภาพ :
ผูส้ ูงอายุที่ภาวะพึ่งพิง และ
ผูท้ ี่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับการดูแล
ตามแผนการดูแลผูม้ ีภาวะ
พึ่งพิงรายบุคคล (Care Plan)
ร้อยละ 95

645,000

645,000

645,000

645,000 ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรูแ้ ละความสามารถ
ในการดูแลผูม้ ีภาวะพึ่งพิง
รายบุคคลตามแผนที่วางไว้
ร้อยละ 95

1. ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม กองสาธารณสุข
มีศักยภาพในการดูแล
ผูส้ ูงอายุเพิ่มมากขึ้น
2. ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
มีเครือข่ายผูจ้ ัดการ
การดูแลผูส้ ูงอายุเพื่อพัฒนา
ระบบการดูแลผูส้ ูงอายุ
ระยะยาว
3. ผูส้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
และผูท้ ี่มีภาวะพึ่งพิง
ได้รับการดูแลระยะยาวอย่าง
ต่อเนื่องและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
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ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

22 โครงการจัดกิจกรรม
สาธารณะเพื่อการ
สาธารณสุขขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

รวม

22 โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่
ประชาชนในพื้นที่
เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ จังหวัดชัยภูมิ
ของประชาชน
2. เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ด้านการสาธารณสุขและการ
บริการสาธารณสุขให้กับ
ประชาชน
3. เพื่อให้ประชาชนมีความรูใ้ น
การดูแลสุขภาพให้ดีขึ้น

รวมทั้งสิ้น

-

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 1.ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมี
ความรูส้ ามารถนาความรู้
ไปประยุกต์ใช้ได้
ร้อยละ 80

18,455,924 18,455,924 18,455,924 18,455,924 18,455,924
92,279,620

-

1. ประชาชนในพื้นที่
กองสาธารณสุข
จังหวัดชัยภูมิได้รับการ
ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การสร้างเสริมสุขภาพ
2. ประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ชัยภูมิได้รับการสนับสนุน
การจัดกิจกรรมด้านการ
สาธารณสุขและการบริการ
สาธารณสุข
3. ประชาชนมีความรูใ้ นการ
ดูแลสุขภาพให้ดีขึ้น

-
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แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.6 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร

1.เพื่อป้องกันและลดอุบัตเิ หตุ ดาเนนการ

1,763,000

LED (TRAFFIC SIGNAL)

ด้านการจราจร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร

สายทาง ทางหลวงหมายเลข 201
ตอนควบคุม 0102 ตอน บ้านลี่ สี่แยกโรงต้ม ระหว่าง กม. 113+200
(บริเวณแยกกุดละลม)

2.เพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนในการสัญจร
ไป-มา
3.เพื่อจัดระเบียบการจราจร

บริเวณสี่แยก บ้านกุดละลม
- งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแบบ LED
(TRAFFIC SIGNAL) จานวน 1 แห่ง
รายละเอียดตามแบบแขวงการทางชัยภูมิ

อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

เพิ่มความปลอดภัยในชีวิต

-

-

-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

อุบัตเิ หตุทางถนนลดลง 1.สามารถจัดระเบียบการ
ร้อยละ 70

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

จราจร เพิ่มความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนได้
2.ลดปัญหาการเกิดอุบัตเิ หตุ
จราจร

พิกัดโครงการ
และทรัพย์สินของประชาชน N= 15.728963 E=102.021335
ที่สัญจรไป-มา
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แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.6 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
เพื่อให้การสัญจรไปมายาม

เสาไฟฟ้าโซลาเซลล์

โซลาเซลล์ ทางหลวงท้องถิ่น

ค่าคืนเป็นไปอย่างสะดวก

จานวน 180 ต้น

ชย.ถ.118-01 สายบ้านหนอง

และปลอดภัย

2 โครงการติดตั้งโคมไฟถนน

-

-

-

-

6,000,000 ติดตั้งเสาไฟโซลา
เซลล์ตลอดสายทาง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชานชนมีความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ในการสัญจรไปมา

ม่วง - บ้านสามสวน จานวน
180 ต้น

รวม

2 โครงการ

1,763,000
รวมทั้งสิ้น

-

-

-

6,000,000

7,763,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือภัยพิบัตฉิ ุกเฉิน

กองสวัสดิการ
-ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ ประชาชนผู้ประสบ
สาธารณภัย ภัยพิบัตฉิ ุกเฉิน
หรือภัยพิบัตฉิ ุกเฉิน ในเขตพื้นที่
การช่วยเหลือ
สังคม
จังหวัดชัยภูมิ
และได้รับการส่งเสริม ประชาชนผู้ประสบปัญหา

ชัยภูมิ

2. เพื่อช่วยเหลือประชาชน

-ประชาชนผู้ประสบปัญหาทาง

ด้านการส่งเสริมและพัฒนา

สังคมที่ตอ้ งการได้รับการส่งเสริม

คุณภาพชีวิต

และพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น คนพิการ

3. เพื่อช่วยเหลือประชาชน

ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ คนไร้ที่พึ่งฯ

คุณภาพชีวิตและประชาชน
ผู้ประสบปัญหาและ

ด้านการป้องกันและควบคุม

ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

มีความจาเป็นต้องได้รับ

โรคติดต่อ

-ประชาชนผู้ประสบปัญหาและมี

การป้องกันและควบคุม

ความจาเป็นต้องได้รับการป้องกัน

โรคติดต่อ ได้รับการ

และควบคุมโรคติดต่อ

ช่วยเหลือและบรรเทา

-ลักษณะการดาเนินงาน

ความเดือดร้อน สามารถ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน

ดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข

1 โครงการช่วยเหลือประชาชน 1. เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอานาจหน้าที่ของ

ผู้ประสบสาธารณภัย

และพัฒนาคุณภาพชีวิต ทางสังคมที่ตอ้ งการได้รับ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 การส่งเสริมและพัฒนา
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ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

มีขวัญและกาลังใจ และมี

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน

คุณภาพชีวิตที่ดขี ึ้น

ตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
2. รับคาร้องจากประชาชนผู้ประสบ
ปัญหาความเดือดร้อนในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
3. ตรวจสอบคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัตใิ นช่วยเหลือประชาชน
ตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
4. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ดาเนินการประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานฯ เพื่อพิจารณาวิธีการให้ความช่วยเหลือ และเป็นไปตาม
อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. ดาเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน
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ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

2 โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ป่วยที่ยากไร้ของ

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)
ผู้ป่วยยากไร้ในเขตพื้นที่

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ผู้ป่วยที่ยากไร้ได้รับการ ผู้ป่วยยากไร้ในเขตพื้นที่

ที่ยากไร้ขององค์การบริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดมี

จังหวัดชัยภูมิ

ช่วยเหลือและมีคณ
ุ ภาพ จังหวัดชัยภูมิ ได้รับการ

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

- ลักษณะการดาเนินงาน

ชีวิตที่ดขี ึ้น ไม่น้อยกว่า ช่วยเหลือและบรรเทา

คุณภาพชีวิตที่ดขี ึ้น

2. เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามระเบียบ

ร้อยละ 80

กองสวัสดิการ
สังคม

ความเดือดร้อน สามารถ

ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหาร กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข

ส่วนจังหวัด

ในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560

มีขวัญและกาลังใจ และมี

2. รับคาร้องจากผู้ป่วยยากไร้ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

คุณภาพชีวิตที่ดขี ึ้น

3. ตรวจสอบคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัตใิ นการสงเคราะห์ผู้ป่วย
ที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
4. ดาเนินการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานฯ
เพื่อคัดกรองผู้ป่วยที่ยื่นคาร้องที่มีคณ
ุ สมบัตถิ ูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
5. ดาเนินการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
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ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

3 โครงการส่งเสริมคุณภาพ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อสนับสนุนดูแลคนพิการให้มี คนพิการในจังหวัดชัยภูมิ

ชีวิตคนพิการ จังหวัดชัยภูมิ คุณภาพชีวิตที่ดี

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000 คนพิการที่เข้าร่วม

1.คนพิการมีกาลังใจ

จานวน 300 คน

โครงการมีคณ
ุ ภาพชีวิต ในการดารงชีวิตประจาวัน

2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม

- ลักษณะการดาเนินงาน

ที่ดขี ึ้นและสามารถ

อย่างมีความสุข

ในการทากิจกรรม

1. สนับสนุนกิจกรรมคนพิการ เช่น

เข้าถึงสิทธิคนพิการ

2. คนพิการได้รับการ

ของคนพิการจังหวัดชัยภูมิ

วันคนพิการสากล เป็นต้น

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า

ส่งเสริมและพัฒนา

3. เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่ม

2. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ

ร้อยละ 80

คุณภาพชีวิตทั้งด้านสุขภาพ

ที่เข้มแข็งของกลุ่มคนพิการ

คนพิการ ส่งเสริมสุขภาพกายและ

กายและสุขภาพจิต

จังหวัดชัยภูมิ

สุขภาพจิต

3.คนพิการทราบและเข้าใจ

4. เพื่อให้คนพิการได้ตระหนักถึง 3. ส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการ

ถึงสิทธิและความสาคัญ

สิทธิและความสาคัญของคนพิการ

ของคนพิการ

กองสวัสดิการ
สังคม
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ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

4 โครงการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่ 1.เชิงปริมาณ : จัดบริการและ

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่ 1.คนพิการ ผู้สูงอายุ

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ

อยู่ในระยะที่จาเป็นต้องได้รับการ อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้

จาเป็นที่อยู่ในระยะที่ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จาเป็น

จังหวัดชัยภูมิ

ฟื้นฟูสมรรถภาพในเขตพื้นที่

จาเป็นต้องได้รับการ

ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

จังหวัดชัยภูมิ ได้รับบริการฟื้นฟู จาเป็นของกลุ่มเป้าหมายได้แก่คนพิการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพ

ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

สมรรถภาพทางการแพทย์ที่จาเป็น ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จาเป็น

ได้รับความช่วยเหลือ

ได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ครอบคลุม และตอบสนองต่อความ

กองสวัสดิการ
สังคม

ต่อสุขภาพจากหน่วยบริการ

ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในเขต

สถานบริการหรือองค์กรอื่นๆ

พื้นจังหวัดชัยภูมิ จานวน 27,578 คน

ทางการแพทย์ที่จาเป็นต่อ
ตามงบประมาณ
ที่จัดสรรคือกายอุปกรณ์ สุขภาพจากหน่วยบริการ

รวมทั้งได้รับเครื่องช่วยกาย
อุปกรณ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ

(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้า

ร้อยละ 50 โครงการ

หมายในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูม)ิ

ร้อยละ 40 และบริหาร อื่นๆรวมทั้งได้รับเครื่องช่วย

บริการทางการแพทย์ ในกรณี

2. เชิงคุณภาพ : คนพิการ ผู้สูงอายุ

กองทุน ร้อยละ 10

ที่มีผลการตรวจวินิจฉัยหรือมีข้อ

และผู้ที่อยู่ในระยะที่จาเป็นต้อง

ที่เกี่ยวกับการบริการทางการแพทย์

บ่งชี้ทางการแพทย์ ทั้งนี้ ตาม

ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในเขต

ในกรณีที่มีผลการตรวจวินิจฉัย

หลักเกณฑ์และรายการที่สานัก

พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ มีคณ
ุ ภาพชีวิต

หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

สถานบริการหรือองค์กร
กายอุปกรณ์และอุปกรณ์
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ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ดขี ึ้น และสามารถใช้ชีวิตในสังคม

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์

ประกาศกาหนดหรือรายการอื่นที่ ได้อย่างปกติ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ

และรายการที่สานักงาน

หลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่

ประกาศกาหนดหรือ

2.เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบ

รายการอื่นที่ได้

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพของหน่วย

รับความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการหลัก

บริการทุกระดับ ในจังหวัดชัยภูมิ
ให้สามารถจัดบริการและอุปกรณ์
เครื่องช่วยความพิการให้ครอบคลุม
และตอบสนองต่อความจาเป็นของคนพิการ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่
2. หน่วยบริการทุกระดับใน
จังหวัดชัยภูมิ สามารถจัดหา

ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จาเป็นต้องได้รับ

กายอุปกรณ์และเครื่องช่วย

การฟื้นฟูสมรรถภาพในท้องถิ่นชุมชนได้มากขึ้น

ความพิการตอบสนองต่อ

3.เพื่อสนับสนุนการพัฒนารูปแบบ

ความจาเป็นของคนพิการ
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ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

การดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนและ

ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะ

ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ

ที่จาเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู

และผู้ที่อยู่ในระยะที่จาเป็นต้องได้รับ

สมรรถภาพได้อย่างครอบคลุม

การฟื้นฟูสมรรถภาพในระดับ
ชุมชน
และในครอบครั
วที่สามารถ

มากขึ้น

เชื
มโยง การของหน่วยบริการ
กับ่อระบบบริ

และผู้ที่อยู่ในระยะที่จาเป็น

สถานบริการอย่างทั่วถึงในเขต
จังหวัดชัยภูมิ

ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ในระดับชุมชนและในครอบครัว

4.เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ

สามารถเชื่อมโยงกับระบบ

และความเข้มแข็งขององค์กรคนพิการ

บริการของหน่วยงาน
บริ
การ การได้อย่างทั่วถึง
สถานบริ

องค์กรผู้สูงอายุและองค์กรอื่นๆ
ให้สามารถร่วมมือกับหน่วยบริการ

3. คนพิการ ผู้สูงอายุ

ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

และมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพช่วยเหลือ
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ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะ

4. องค์กรคนพิการ องค์กร

ที่จาเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ผู้สูงอายุและองค์กรอื่นๆ

ด้วยกันเองได้ในระยะยาว

สามารถร่วมมือกับหน่วย

5.เพื่อสนับสนุนให้คนพิการ ผู้สูงอายุ

บริการและมีส่วนร่วมในการ

และผู้ที่อยู่ในระยะที่จาเป็นต้องได้

ดูแลสุขภาพช่วยเหลือคนพิการ

รับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้รับบริการ

ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะ

ขั้นพื้นฐานให้สามารถดารงชีวิต

ที่จาเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู

ประจาวันได้อย่างอิสระ

สมรรถภาพได้ในระยะยาว

6.เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารหรือพัฒนากองทุนฟื้นฟู
สมรรถภาพให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
ต้องไม่เกินร้อยละ15 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน
ฟื้นฟูสมรรถภาพในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่ม

ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชม

กลุ่มทอผ้าฝ้ายและผ้าไหม

วิสาหกิจชุมชมส่งเสริมอาชีพ

ประเภทกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอ

มัดหมี่ จังหวัดชัยภูมิ

ด้านทอผ้าฝ้ายและผ้าไหมมัดหมี่ ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิและ

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1,060,000 1,060,000 1,060,000 1,060,000 1,060,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ

1.สมาชิกกลุ่มทอผ้าฝ้ายและ กองสวัสดิการ

สามารถนาความรู้

ผ้าไหมมัดหมี่ มีการพัฒนา

ไปพัฒนาอาชีพ

ผลิตภัณฑ์รูปแบบตามความ

เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่

ต้องการของผู้บริโภค

2.เพื่อส่งเสริมให้ความรู้และพัฒนา ลักษณะการดาเนินงาน

ตนเองและสมาชิก

2.สมาชิกกลุ่มทอผ้าฝ้ายและ

ศักยภาพของสมาชิกกลุ่มทอผ้า

(จานวน 2 รุ่น)

ในชุมชนได้

ผ้าไหมมัดหมี่ มีความรู้

ฝ้ายและผ้าไหมมัดหมี่ในการ

1.จัดฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนา

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ความเข้าใจ และสามารถ

บริหารจัดการกลุ่มให้มีรายได้

ศักยภาพให้กับสมาชิกกลุ่มทอผ้าฝ้าย

ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 247 คน

เพียงพอและสามารถพึ่งตนเองได้ และผ้าไหมมัดหมี่ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

สังคม

บริหารจัดการกลุ่มได้อย่าง
เข็มแข็งและยั่งยืน

2.จัดให้มีการศึกษาดูงาน ด้านการ
บริหารจัดการกลุ่มอาชีพทอผ้าฝ้าย
และผ้าไหมมัดหมี่
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ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

760,000

760,000

760,000

760,000

760,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ

1. สมาชิกกลุ่มแปรรูป

กองสวัสดิการ

สามารถนาความรู้ไป

ผลผลิตทางการเกษตร

สังคม

ด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

พัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่ม

มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 172 คน

รายได้ให้แก่ตนเองและ รูปแบบตามความต้องการ

2. เพื่อส่งเสริมให้ความรู้

- ลักษณะการดาเนินงาน (จานวน 2 รุ่น)

สมาชิกในชุมชนได้

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่ม

ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มแปรรูปผลผลิตทาง

วิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมอาชีพ

ประเภทกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์

การเกษตรจังหวัดชัยภูมิ

และพัฒนาศักยภาพของสมาชิก 1.การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนา

ของผู้บริโภค

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. สมาชิกกลุ่มแปรรูปผลผลิต

กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ศักยภาพให้กับกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์

ทางการเกษตร มีความรู้

ในการบริหารจัดการกลุ่มให้มี

ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

ความเข้าใจ และสามารถบริหาร

รายได้เพียงพอและสามารถ

2. จัดให้มีการศึกษาดูงาน ด้านการ

จัดการกลุ่ม ได้อย่างเข็มแข็ง

พึ่งตนเองได้

บริหารจัดการกลุ่มแปรรูปผลผลิต

และยั่งยืน

ทางการเกษตร
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ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

7 โครงการส่งเสริมการใช้

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อให้เกษตรกรลด เลิกการใช้ ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

530,000

530,000

530,000

530,000

530,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ

1. เกษตรกรลดการใช้

กองสวัสดิการ

ปุ๋ยเคมีในการเพาะปลูก

สังคม

ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพทดแทน

ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการ

ประเภทกลุ่มปุ๋ยชีวภาพ ในเขตพื้นที่

สามารถนาความรู้

การใช้สารเคมีในการ

เพาะปลูก

จังหวัดชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่

ที่ได้รับไปพัฒนา เพื่อลด เป็นการปรับปรุงบารุง

เพาะปลูก

2. เพื่อลดต้นทุนการผลิตของ

ที่เกี่ยวข้อง จานวน 135 คน

ต้นทุนการผลิต

ดินให้มีความอุดมสมบูรณ์

เกษตรกรเป็นการลดรายจ่ายเพิ่ม - ลักษณะการดาเนินงาน

ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ สมบูรณ์ เพื่อพัฒนา

รายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 1. ฝึกอบรมให้ความรู้

ตามหลักปรัชญาของ

การเกษตรแบบยั่งยืน

พอเพียงตามแนวพระราชดาริ

เศรษฐกิจพอเพียง

ก้าวสู่เกษตรอินทรีย์

2. ศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการ

3. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมแนะนาให้ ประกอบอาชีพ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. เกษตรกรสามารถลด

เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจที่

ต้นทุนการผลิต เป็นการลด

ถูกต้องในการปรับปรุงบารุงดินด้วย

รายจ่ายเพิ่มรายได้ตาม

อินทรียวัตถุ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

อย่างจริงจัง เป็นการแก้ไขปัญหาการ

พอเพียง ตามแนวพระราชดาริ

ประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง
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ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

8 โครงการเพิ่มศักยภาพ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

760,000

760,000

760,000

760,000

760,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจ

ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

1. กลุ่มอาชีพสามารถ

ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร

ชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจ

ประเภทกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร

สามารถนาความรู้ไป

จังหวัดชัยภูมิ

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ ผลิตภัณฑ์ และสร้าง

และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

สามารถส่งเสริมด้าน

จากพืชสมุนไพรท้องถิ่นได้

รวม 168 คน

การตลาด เพื่อยกระดับ จากพืชสมุนไพรท้องถิ่นได้

2. เพื่อเป็นการส่งเสริมด้าน

- ลักษณะการดาเนินงาน

สินค้า และช่วยสร้าง

การตลาดโดยการพัฒนา

(จานวน 2 รุ่น)

รายได้ให้แก่ครัวเรือน พัฒนาคุณภาพสินค้า

คุณภาพสินค้าเพื่อยกระดับ

1. การจัดฝึกอบรมให้ความรู้

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จนยกระดับเข้าสู่สินค้า

ให้เป็นสินค้า OTOP ที่มี

เพื่อพัฒนาศักยภาพ

OTOP มีเครือข่าย

คุณภาพมีเครือข่ายที่กว้างขวาง

ให้กับกลุ่มสมุนไพร

ที่กว้างขวาง

3.เพื่อส่งเสริมและพัฒนา

ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

3. เกษตรกรมีการรวม

ศักยภาพ ให้เกษตรกรมีการ

2. จัดให้มีการศึกษาดูงาน

กลุ่ม และมีการบริหาร

รวมกลุ่ม สร้างความเข้มแข็งใน

เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้า

จัดการที่ดี สามารถ

นาความรู้ไปพัฒนา

กองสวัสดิการ
สังคม

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
2. กลุ่มอาชีพสามารถ
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ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี

พึ่งพาตนเองได้ สร้างความ

ช่วยสร้างรายได้ในครัวเรือน

สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

เข้มแข็งให้แก่ชุมชน

เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต

อย่างยั่งยืน

อย่างยั่งยืน

ให้ดขี ึ้นอีกทางหนึ่ง
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ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

9 โครงการพัฒนาศักยภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่ม

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

530,000

530,000

530,000

530,000

530,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ

1. กลุ่มอาชีพสามารถ

กลุ่มแปรรูปการจักสาน

วิสาหกิจชุมชน ได้มีความรู้ในการ ประเภทกลุ่มจักสาน ในเขตพื้นที่

สามารถนาความรู้ไป

จังหวัดชัยภูมิ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบที่

พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ ผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย

จังหวัดชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่

หลากหลายทันสมัยเป็นที่ตอ้ งการ ที่เกี่ยวข้อง รวม 135 คน

สามารถส่งเสริมด้าน

นาความรู้ไปพัฒนา

-ลักษณะการดาเนินงาน

การตลาด เพื่อยกระดับ เป็นที่ตอ้ งการของตลาด

2. เพื่อเป็นการส่งเสริมด้าน

1.การจัดฝึกอบรมให้ความรู้

สินค้าให้มีคณ
ุ ภาพ และ 2. กลุ่มอาชีพสามารถ

การตลาด โดยการพัฒนา

เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับ

ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ พัฒนาคุณภาพสินค้า

คุณภาพสินค้าเพื่อยกระดับ

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์

ครัวเรือน ไม่น้อยกว่า จนยกระดับเข้าสู่สินค้า
ร้อยละ 80

สังคม

มีความ หลากหลาย

ของตลาด

ให้เป็นสินค้าOTOP ที่มีคณ
ุ ภาพ ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

กองสวัสดิการ

OTOP มีเครือข่ายที่

มีเครือข่ายที่กว้างขวาง

2. จัดให้มีการศึกษาดูงาน

กว้างขวาง

3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา

เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้า

3.เกษตรกรมีการรวม

ศักยภาพให้เกษตรกรมีการ

และมีการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี

กลุ่ม และมีการบริหาร
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ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
รวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งใน

(ผลผลิตของโครงการ)
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่าง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

จัดการที่ดี สามารถพึ่งพา

ชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ยั่งยืน

ตนเองได้ สร้างความ

ช่วยสร้างรายได้ในครัวเรือน

เข้มแข็งให้แก่ชุมชน

เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต

อย่างยั่งยืน

ให้ดอี ีกทางหนึ่ง
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ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

10 โครงการส่งเสริมและพัฒนา 1.เพื่อส่งเสริมอาชีพด้าน

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

760,000

760,000

760,000

760,000

760,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ

1.ประชาชนมีรายได้

อาชีพเพื่อเพิ่มขีดความ

เกษตรกรรม ด้านหัตถกรรม

ประเภทกลุ่มทาขนมและอาหาร

สามารถนาความรู้ไป

เพิ่มขึ้น

สามารถในการเพิ่มราย

ด้านอุตสาหกรรมในครัวเรือน

และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

ประกอบอาชีพ

2.ประชาชนมีอาชีพและ

ได้เสริมในครัวเรือน

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อสร้างรายได้

มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดขี ึ้น

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 2. เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้และ จานวน 180 คน
พอเพียง

ส่งเสริมการประกอบอาชีพของ

กองสวัสดิการ
สังคม

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

- ลักษณะการดาเนินงาน (จานวน 2 รุ่น)

ประชาชน ให้มีรายได้เพียงพอและ 1. การจัดฝึกอบรมให้ความรู้
สามารถพึ่งตนเองได้

เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพฯ
2. จัดให้มีการศึกษาดูงานเพื่อ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพฯ
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ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

11 โครงการพัฒนาศักยภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มเพาะเห็ด จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มการเพาะเห็ด ได้มีความรู้

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ประเภทกลุ่มเพาะเห็ด ในเขตพื้นที่

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

380,000

380,000

380,000

380,000

380,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ

1. ประชาชนมีรายได้

สามารถนาความรู้ไป

เพิ่มขึ้น

ความเช้าใจในการบริหารจัดการ จังหวัดชัยภูมิ จานวน 100 คน

ประกอบอาชีพ

2. ประชาชนมีอาชีพ

กลุ่มด้านการตลาด

-ลักษณะการดาเนินงาน

เพื่อสร้างรายได้

และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดขี ึ้น

2. เพื่อให้มีสังคมที่ดขี ึ้น

1. การจัดฝึกอบรมให้ความรู้

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กองสวัสดิการ
สังคม

เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพฯ
2. จัดให้มีการศึกษาดูงานเพื่อ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพฯ
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ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

12 โครงการส่งเสริมอาชีพการ 1. เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความ ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

380,000

380,000

380,000

380,000

380,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ

1. ประชาชนมีรายได้

ทางานประดิษฐ์ จังหวัด

เข้าใจในการทางานประดิษฐ์

ประเภทกลุ่มงานประดิษฐ์

สามารถนาความรู้ไป

เพิ่มขึ้น

ชัยภูมิ

โดยใช้วัสดุจากไม้

กลุ่มงานไม้ ในเขตพื้นที่จังหวัด

ประกอบอาชีพ

2. ประชาชนมีอาชีพ

จากผ้า วัสดุจากธรรมชาติ

ชัยภูมิ จานวน 100 คน

เพื่อสร้างรายได้

และคุณภาพชีวิตที่ดขี ึ้น

หรือวัสดุอื่น

- ลักษณะการดาเนินงาน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กองสวัสดิการ
สังคม

2. เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพเสริม 1. การจัดฝึกอบรมให้ความรู้
หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต

เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพฯ
2. จัดให้มีการศึกษาดูงาน
เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพฯ

2-7/18

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

13 โครงการส่งเสริมการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

760,000

760,000

760,000

760,000

760,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ

1. ประชาชนมีรายได้

รวมกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่

ให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม

ประเภทกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่

มีความรู้ในการบริหาร เพิ่มขึ้น

จังหวัดชัยภูมิ

2.เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร

ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

จัดการกลุ่มให้สามารถ 2. ประชาชนมีอาชีพและ

มีความรู้ ความเข้าใจในการ

จานวน 200 คน

พึ่งพาตนเองได้ และ

บริหารจัดการ

- ลักษณะการดาเนินงาน (จานวน 2 รุ่น)

เพื่อสร้างรายได้ให้แก่

กลุ่มสร้างความเข็มแข็งในชุมชน 1. การจัดฝึกอบรมให้ความรู้

ตนเองและครอบครัว

สามารถพึ่งพาตนเองได้

เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการกลุ่ม

ให้มีสังคมที่ดขี ึ้น

ช่วยสร้างรายได้ในครัวเรือน

2. จัดให้มีการศึกษาดูงานเพื่อ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เป็นการยกระดับสังคมให้ดขี ึ้น

ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่

กองสวัสดิการ
สังคม

มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดขี ึ้น
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ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

14 โครงการส่งเสริมการปลูก
ข้าวพันธุ์ดี

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุง

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1. ทาให้เกษตรกรได้มี

กองสวัสดิการ

สามารถนาความรู้

การพัฒนาและปรับปรุง

สังคม

ที่ได้รับไปพัฒนา

พันธุ์ข้าวที่ดี มีคณ
ุ ภาพ

ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ

พันธุ์ข้าวให้ได้คณ
ุ ภาพ มีผลผลิต ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จานวน
ต่อไร่สูง

16 อาเภอ จานวน 300 คน

2. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้ปลูก - ลักษณะการดาเนินงาน

ปรับปรุง เพื่อเพิ่มรายได้ ให้ผลผลิตต่อไร่สูง

ข้าวพันธุ์ดี มีคณ
ุ ค่าทางโภชนา

ลดรายจ่ายให้แก่

1. ฝึกอบรมให้ความรู้

2. ช่วยในการสร้างและ

การสูงเป็นที่ตอ้ งการของตลาดและ 2. ศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการ

ครอบครัวได้ไม่น้อยกว่า ปรับปรุงทรัพยากรในดิน

ผู้บริโภคทั่วไป มีคณ
ุ สมบัตดิ า้ น

ร้อยละ 80

ประกอบอาชีพ

ให้มีความอุดมสมบูรณ์

การต้านทานโรคและแมลงได้ดี

เพิ่มมากขึ้น ช่วยลดต้นทุน

ช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับ

ผลิตให้กับเกษตรกร

เกษตรกรด้านการใช้สารเคมีและ

ด้านการใช้สารเคมี

ยาปราบศัตรูพืช

และยาปราบศัตรูพืช

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับ

เป็นการลดรายจ่าย - เพิ่มรายได้

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ลดรายจ่าย -

ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดขี ึ้น
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ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

เพิ่มรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดขี ึ้น

3. เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้

4. เพื่อเป็นการส่งเสริมและ

มีพันธุ์ข้าว ที่ดไี ว้ใช้เป็น

สนับสนุนด้านการตลาดให้กับ

เมล็ดพันธุ์ในปีตอ่ ไป

กลุ่มอาชีพผู้ปลูกข้าว ในการต่อยอด

4.เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้

ให้เกิดการสร้างงานและสร้าง

ปลูกข้าวพันธุ์ดี มีคณ
ุ ค่าทาง

อาชีพเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดความ

โภชนาการสูง เป็นที่ตอ้ งการ

มั่นคงและยั่งยืนในการประกอบอาชีพ

ของตลาดและผู้บริโภคทั่วไป
เป็นการส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านการตลาดให้กับกลุ่มอาชีพ
ผู้ปลูกข้าวในการต่อยอดให้เกิด
การสร้างงานและสร้างอาชีพ
เพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดความมั่นคง
และยั่งยืนในการประกอบอาชีพ
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ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

15 โครงการพัฒนาศักยภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการทาเกษตร

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

760,000

760,000

760,000

760,000

760,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ

1. สมาชิกกลุ่มเกษตร

กองสวัสดิการ
สังคม

กลุ่มเกษตรพอเพียง

แบบพอเพียงตามความเหมาะสม ประเภทกลุ่มเกษตรพอเพียง

สามารถนาความรู้

พอเพียง มีการพัฒนา

จังหวัดชัยภูมิ

ของแต่ละสภาพพื้นที่ในท้องถิ่น

ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

ที่ได้รับไปปรับปรุง

ศักยภาพในการทาเกษตร

2. เพื่อส่งเสริมให้ความรู้และ

และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง

พัฒนาตามความ

แบบพอเพียง เหมาะสมกับ

พัฒนาศักยภาพของสมาชิกกลุ่ม รวม 180 คน

เหมาะสมและยั่งยืน

สภาพพื้นที่ในท้องถิ่น

เกษตรพอเพียง ในการบริหาร

ลักษณะการดาเนินงาน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. สมาชิกกลุ่มเกษตร

จัดการกลุ่มให้สามารถ

(จานวน 2 รุ่น)

พอเพียง มีความรู้ความเข้าใจ

พึ่งตนเองได้

1) จัดฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนา

และสามารถบริหารจัดการ

ศักยภาพให้กับสมาชิกกลุ่มเกษตร

กลุ่มได้อย่างเข้มแข็ง

พอเพียง ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

และยั่งยืน

2) จัดให้มีการศึกษาดูงาน
ด้านการบริหารจัดการกลุ่มเกษตร
พอเพียง
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ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

16 โครงการส่งเสริมการรวม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม
2. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

4,240,000 4,240,000 4,240,000 4,240,000 4,240,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ

1. เกษตรกรมีการ

ประเภทกลุ่มปศุสัตว์ ในเขต

มีความรู้ในการบริหาร รวมกลุ่ม

พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

จัดการกลุ่ม ให้สามารถ 2. เกษตรกรมีความรู้

มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหาร จานวน 1,050 คน

พึ่งพาตนเองได้ และ

จัดการกลุ่มสร้างความเข็มแข็ง

- ลักษณะการดาเนินงาน

เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ บริหารจัดการกลุ่ม

ในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

(จานวน 8 รุ่น)

ตนเองและครอบครัว สร้างความเข็มแข็งใน

ช่วยสร้างรายได้ในครัวเรือน

1.การจัดฝึกอบรมให้ความรู้

ให้มีสังคมที่ดขี ึ้น

เป็นการยกระดับ สังคมให้ดขี ึ้น

เพื่อส่งเสริมการบริหาร

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตนเองได้ สร้างรายได้

กองสวัสดิการ
สังคม

ความเข้าใจในการ

ชุมชน สามารถพึ่งพา

จัดการกลุ่ม

ในครัวเรือน ยกระดับ

2. จัดให้มีการศึกษาดูงาน

สังคมให้ดขี ึ้น

เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มปศุสัตว์
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ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

17 โครงการพัฒนาศักยภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ

(ผลผลิตของโครงการ)
1. ประธานกองทุนและผู้แทน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ผู้เข้าร่วมโครงการมี

1. ผู้เข้ารับการอบรม

คณะกรรมการกองทุนสวัสดิ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ

ความเข้าใจในการ

ได้รับความรู้ ความเข้าใจ

การชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

บริหารจัดการที่ดี

ในหลักการบริหารจัดการ

ชุมชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ

ชุมชนตาบล/เทศบาล

ในหลักการบริหารจัดการที่ดตี าม ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

และสามารถนาความรู้ ที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาล

หลักธรรมาภิบาล

ไปพัฒนาเพื่อให้เกิด

2.ผู้เข้ารับการอบรม

2.เพื่อเป็นการพัฒนาระบบข้อมูล 5 คน รวมเป็น 510 คน

การสร้างรายได้

สามารถนาความรู้ไป

การดาเนินงานระบบบัญชีและการ 2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

และเกิดประโยชน์

พัฒนาระบบข้อมูลการ

รายงานผลการดาเนินงานสู่

โครงการ และวิทยากรรวม

ต่อชุมชนอย่างยั่งยืน

ดาเนินงานระบบบัญชีและ

สาธารณะ ให้มีความเหมาะสม

30 คนรวมทั้งสิ้น 540 คน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 การรายงานผลการดาเนิน

จานวน 102 กองทุน กองทุนละ

กองสวัสดิการ

สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

งานสู่สาธารณะให้สอดคล้อง

3.เพื่อเป็นการสนับสนุนและ

กับสถานการณ์ในปัจจุบัน

พัฒนาความรู้คณะกรรมการกองทุน

3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ

สวัสดิการชุมชนให้เกิดกิจกรรมเพื่อ

นาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาให้เกิด

สังคม
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ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

พัฒนารายได้ของกองทุนสวัสดิการชุมชน

กิจกรรมเพื่อสร้างรายได้แก่

เพื่อนาไปสู่ความมั่นคงและ

กองทุนเพื่อนาไปสู่ความมั่นคง

ยั่งยืนต่อไป

และยั่งยืนต่อไป
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ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

18 โครงการส่งเสริมอาชีพ
การทาไร่นาสวนผสม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรในเขต
ผลกระทบจากปัญหาราคาและ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ

1. เกษตรกรมีทางเลือก

กองสวัสดิการ

ในการประกอบอาชีพ

สังคม

พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จานวน 16

สามารถนาความรู้ไป

อาเภอ จานวน 90 คน

ปรับปรุงและพัฒนาตาม การเกษตรที่หลากหลาย

เหมาะสมในการปลูกข้าว

ลักษณะการดาเนินงาน

ความเหมาะสม และ

2. เพื่อส่งเสริมเกษตรกรรมทาง

1.ฝึกอบรมให้ความรู้

เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ 2. มีแหล่งเรียนรู้ให้

เลือกให้แพร่หลายสู่เกษตรกร

2ศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริม

ให้กับครอบครัว

ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ผลผลิตข้าวตกต่าในพื้นที่ไม่

มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความยั่งยืน การประกอบอาชีพ

มากยิ่งขึ้น
เกษตรกรสามารถนาไป

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ปรับใช้ในแปลงของ

ในการประกอบอาชีพตามแนว

ของตนเองได้

ทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

3. ลดรายจ่าย มีรายได้

พอเพียง

เพิ่มขึ้น และมีอาหารไว้

3. เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งมี

บริโภคในครัวเรือน

ความมั่นคงทางด้านอาหาร

อย่างเพียงพอ

อย่างเพียงพอและยั่งยืน
2-7/26

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

19 โครงการส่งเสริมพัฒนา

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนที่สนใจในเขตพื้นที่

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ

1.ประชาชนมีความรู้

กองสวัสดิการ

การสร้างอาชีพ 108 อาชีพ มีความรู้ ในการประกอบอาชีพ

จังหวัดชัยภูมิ ทั้ง 16 อาเภอ

สามารถนาความรู้

ความเข้าใจสามารถ

สังคม

ตามแนวทางเศรษฐกิจ

สร้างรายได้มีอาชีพเลี้ยงดู

จานวน 300 คน

ที่ได้รับไปประกอบ

ประกอบอาชีพได้

พอเพียง

ครอบครัวได้

- ลักษณะการดาเนินงาน

อาชีพเพื่อเพิ่มรายได้

2.ประชาชนมีรายได้

2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความ 1. การจัดฝึกอบรมให้ความรู้

ให้กับครอบครัว

เพิ่มขึ้น

รู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพฯ

ตามแนวทาง

3.ประชาชนประกอบ

2. ศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริม

เศรษฐกิจพอเพียง

อาชีพโดยยึดหลัก

การประกอบอาชีพฯ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
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ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

20 โครงการพัฒนาศักยภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพสินค้า

(ผลผลิตของโครงการ)
กลุ่มผู้ประกอบการสินค้าหนึ่ง

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้ประกอบการสินค้า

สินค้าหนึ่งตาบล

หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

สามารถนาความรู้ไป

หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

จังหวัดชัยภูมิ ให้ได้มาตรฐาน

จังหวัดชัยภูมิ จานวน 100 คน

พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตน OTOP สามารถผลิต

จังหวัดชัยภูมิ

ระดับสากล

-ลักษณะการดาเนินงาน

ให้ได้รับมาตรฐาน

สินค้าได้มาตรฐานและ

2. เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด

1. อบรมให้ความรู้การ

และเข้าถึงผู้บริโภค

ได้รับการสนับสนุน

และขยายโอกาสการจาหน่าย

พัฒนาสินค้าหนึ่งตาบล

ได้มากที่สุดไม่น้อยกว่า การตลาดให้สามารถนา

สินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ

หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ร้อยละ 80

สินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

จังหวัดชัยภูมิ

OTOP จังหวัดชัยภูมิ

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกร้าน

กองสวัสดิการ
สังคม

สินค้าสู่ผู้บริโภคได้มากขึ้น

นาสินค้าไปสู่ผู้บริโภค
3. ศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ
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ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

21 โครงการส่งเสริมอาชีพ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ

(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนในเขตพื้นที่

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ

1. เกษตรกรในเขตพื้นที่

กองสวัสดิการ
สังคม

และอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์จาก เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่

สามารถนาความรู้ไป

จังหวัดชัยภูมิ มีอาชีพ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สามารถพึ่งพาตนเองได้

2. เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ใน

ที่เกี่ยวข้อง รวม 135 คน

ปรับปรุงและพัฒนา

การผลิตหรือจัดการทรัพยากร

- ลักษณะการดาเนินงาน

ผลิตภัณฑ์ให้มีคณ
ุ ภาพ ช่วยสร้างรายได้ในครัวเรื่อน

ที่มีอยู่ใน ท้องถิ่น

1. การจัดฝึกอบรมให้ความรู้

เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ เป็นการยกระดับคุณภาพ

3. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการ เพื่อส่งเสริมอาชีพ

ให้กับครอบครัวให้

ชีวิตให้ดขี ึ้น

รวมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มี

ให้กับเกษตรกรในเขตพื้นที่

สามารถพึ่งพาตนเองได้ 2. เกษตรกรมีความรู้ใน

คุณภาพมีจุดเด่น และเป็น

จังหวัดชัยภูมิ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 การผลิตหรือจัดการทรัพยากร

เอกลักษณ์ของชุมชนสร้างความ 2. จัดให้มีการศึกษาดูงาน

ที่มีอยู่ในท้องถิ่นอนุรักษ์

เข้มแข็งในชุมชนให้สามารถ

เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและ

ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

พึ่งพาตนเองได้

กลุ่มที่ดมี ีการบริหารจัดการ

3. เกษตรกรมีการรวม

สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์

อย่างยั่งยืน

จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
2-7/29

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ที่มีคณ
ุ ภาพเป็น เอกลักษณ์
ของชุมชนสร้างความเข้มแข็ง
ในชุมชนให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้

2-7/30

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

22 โครงการส่งเสริมการผลิต

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมี

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)
เกษตรกรทั้ง 16 อาเภอ

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ

1. เกษตรกรผลิตปุ๋ย

กองสวัสดิการ

อินทรีย์ใช้เองได้อย่าง

สังคม

พืชทางการเกษตรปลอดภัย ความรู้ ความเข้าใจในการผลิตพืช รวมทั้งสิ้น จานวน 500 คน

ความเข้าใจในการ

ครบวงจรมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ที่ปลอดภัยจากสารเคมี

-ลักษณะการดาเนินงาน

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ถูกวิธีตามหลักวิชาการ

ตามแนวพระราชดาริ

2. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้

1. การจัดฝึกอบรมให้ความรู้

เป็นอย่างดี

ผลิตปุ๋ยจากธรรมชาติไว้ใช้เอง

ส่งเสริมการผลิตพืชทางการ

และสามารถนาความรู้ ในการทาการเกษตร

2. เกษตรกรลดการใช้สารเคมี

3. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรลดการ เกษตรปลอดภัย

ไปประกอบอาชีพ

3. เกษตรกรประกอบอาชีพ

ใช้สารเคมี หันมาใช้จุลินทรีย์

2. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการ

เพื่อสร้างรายได้

โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐ

ทดแทน

ผลิตพืชทางการเกษตรปลอดภัย

ตามหลักปรัชญา

กิจพอเพียง

4. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเกิด

เกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดาริ

เศรษฐกิจพอเพียง

การเรียนรู้หลักปรัชญา

3. มอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เศรษฐกิจพอเพียง

2-7/31

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

23 โครงการส่งเสริมการเลี้ยง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ เชิงปริมาณ : เกษตรกรในเขตพื้นที่ 700,000

700,000

700,000

700,000

700,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ

1. เกษตรกรมีความรู้

โคขุน ตามแนวเศรษฐกิจ

ความเข้าใจ มีทักษะวิธีการเลี้ยง จังหวัดชัยภูมิ จานวน 240 คน

มีความรู้ความเข้าใจ

ความเข้าใจในวิธีการเลี้ยง

พอเพียง

การคัดเลือกพันธุ์โคขุนที่เหมาะสม คณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่

และสามารถบริหาร

และการคัดเลือกสายพันธุ์

2. เพื่อให้เกษตรกรสามารถ

ที่รับผิดชอบโครงการ

จัดการการเลี้ยงโคขุน โคขุนที่เหมาะสม

บริหารจัดการ การเลี้ยงโคขุน

จานวน 30 คน รวมทั้งสิ้น

ได้อย่างถูกต้องและมี

ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน

270 คน

คุณภาพ สามารถสร้าง จัดการที่ถูกต้อง

สามารถเลี้ยงโคขุนได้อย่างมี

เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่เข้าร่วม

อาชีพ สร้างรายได้ให้กับ ตามขั้นตอน สามารถ

กองสวัสดิการ

2.เกษตรกรมีการบริหาร

คุณภาพ เป็นที่ตอ้ งการของตลาด ฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ

ครอบครัวได้

3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนา เรื่องการเลี้ยงโคขุนสามารถนามา

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีคณ
ุ ภาพเป็นที่ตอ้ งการของตลาด

เลี้ยงโคเนื้อได้อย่าง

อาชีพการเลี้ยงโคขุนให้กับเกษตร ปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้

3. เกษตรกรสามารถพัฒนา

กรให้มีความมั่นคงในการประกอบ ร้อยละ 80

อาชีพการเลี้ยงโคขุนได้อย่างเ

อาชีพการเลี้ยงโคขุนอย่างเป็นรูปธรรมเชิงเวลา : ดาเนินการแล้วเสร็จตามวัน

ป็นรูปธรรมตามหลักปรัชญา

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เวลา ที่กาหนด

สังคม

1.ผู้สูงอายุได้รับการ
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ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

24 โครงการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1.ผู้สูงอายุได้รับการสนับ

กองสวัสดิการ

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม

1. เพื่อสนับสนุน ดูแลผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จังหวัด

ให้มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี โดยการ

ชัยภูมิ จานวน 500 คน

โครงการมีคณ
ุ ภาพชีวิต สนับสนุนดูแล ให้มีคณ
ุ ภาพ

ดูแลแบบองค์รวมทั้งทางด้าน

-ลักษณะการดาเนินงาน

ที่ดขี ึ้น มีขวัญกาลังใจ ชีวิตที่ดโี ดยการดูแลแบบ

สุขภาพกายและสุขภาพใจ

ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุ

ในการทางาน และ

องค์รวมทั้งทางด้านสุขภาพ

2. สร้างการมีส่วนร่วมในการ

ในเรื่องต่าง ๆ เช่น สุขภาพกาย

สามารถดูแลสุขภาพ

กายและสุขภาพใจ

ทากิจกรรมของผู้สูงอายุ

สุขภาพจิต การดูแลผู้สูงอายุ

ของตนเองได้

2.ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการ

จังหวัดชัยภูมิ

เป็นต้น

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ทากิจกรรมต่างๆ ของ

3. เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มที่

จังหวัดชัยภูมิ

เข้มแข็งของกลุ่มผู้สูงอายุใน

3. มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง

จังหวัดชัยภูมิ

ของกลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัด

สังคม

ชัยภูมิ
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ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

25 โครงการพัฒนาศักยภาพ
สตรีจังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

700,000

700,000

700,000

700,000

700,000 สตรีที่เข้าร่วมโครงการ 1.สตรีในเขตพื้นที่จังหวัด

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้

สตรีที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

และพัฒนาศักยภาพของสตรี

จานวน 1,000 คน

ได้รับการพัฒนา

ในจังหวัดชัยภูมิ

-ลักษณะการดาเนินงาน

ศักยภาพ และสามารถ ศักยภาพ องค์ความรู้

กองสวัสดิการ

ชัยภูมิได้รับการเพิ่ม

2. เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วม 1. สนับสนุนกิจกรรมสตรี

นาความรู้ที่ได้รับไป

และพัฒนาศักยภาพ

ในการแสดงความคิดในการ

เช่น วันสตรีสากล เป็นต้น

พัฒนาตนเองและ

2.สตรีในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

พัฒนาชุมชนและสังคม

2. อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ชุมชนได้

มีส่วนร่วมในการแสดง

3. เพื่อเสริมสร้างบทบาทองค์กร สตรีในเรื่องต่าง ๆ เช่น สุขภาพกาย

สังคม

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ความคิดเห็นต่อสังคม

สตรีในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

สุขภาพจิต ส่งเสริมอาชีพ

3.สตรีในเขตพื้นที่จังหวัด

และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บทบาทและการ มีส่วนร่วม

ชัยภูมิได้รับการเสริมสร้าง

สตรีในสังคม เป็นต้น

บทบาทองค์กรสตรีในชุมชน
ให้มีความเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

26 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพและ

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)
เด็กและเยาวชนที่สนใจเข้าร่วม

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 เด็กและเยาวชนที่

1. เด็กและเยาวชนได้รับ

เด็กและเยาวชนจังหวัด

บทบาทของสภาเด็กและ

โครงการ จานวน 300 คน

เข้าร่วมโครงการได้รับ การส่งเสริมศักยภาพและ

ชัยภูมิ

เยาวชนให้มีความเข้มแข็ง

-ลักษณะการดาเนินงาน

การพัฒนศักยภาพ

2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม

1. อบรมให้ความรู้ส่งเสริม

และสามารถนาความรู้ เยาวชนให้มีความเข้มแข็ง

ในการจัดกิจกรรมที่เป็น

ศักยภาพและบทบาทเด็กและเยาวชน

ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 2. เด็กและเยาวชนได้รับการ

ประโยชน์ตอ่ ตนเอง ชุมชน

2. ศึกษาดูงานกิจกรรมที่เป็นประโยชน์

ในการพัฒนาตนเองได้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ

และสังคม

ต่อเด็กและเยาวชน และสังคม

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์

กองสวัสดิการ
สังคม

บทบาทของสภาเด็กและ

3.เพื่อกระตุ้นให้ทุกฝ่ายได้เห็น

ต่อตนเอง ชุมชนและสังคม

คุณค่าและตระหนักถึงความสาคัญ

3. หน่วยงานหรือผู้ที่มีส่วน

ของเด็กและเยาวชนในจังหวัดชัยภูมิ

เกี่ยวข้องได้เห็นคุณค่าและ

4. เพื่อส่งเสริมภาคีเครือข่ายให้มี

ตระหนักถึงความสาคัญของ

บทบาทเยาวชนและสามารถดาเนิน

เด็กและเยาวชนในจังหวัด

กิจกรรมที่มีประโยชน์ตอ่ สังคม

ชัยภูมิ
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ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

4. ได้รับการส่งเสริมภาคีเครือข่าย
เยาวชนให้มีบทบาท และ
สามารถดาเนินกิจกรรมที่มี
ประโยชน์ตอ่ สังคม
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ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

27 โครงการบ้านนี้มีรัก
“ค่ายครอบครัวอบอุ่น”

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 ผู้เข้าร่วมโครงการมี

1. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์

ครอบครัวที่สนใจในเขตพื้นที่

1. ครอบครัวมีสัมพันธภาพ กองสวัสดิการ

อันดีของคนในครอบครัว

จังหวัดชัยภูมิจานวน 18 ครอบครัว

กิจกรรมที่สร้างผูกพัน ความรัก ความผูกพัน

2. เพื่อปลูกผังค่านิยมที่ดใี นการ

ครอบครัวละ 5 คน รวม 90 คน

กันภายในครอบครัว

ดูแลคนในครอบครัว

วิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

มากยิ่งขึ้น ไม่น้อยกว่า 2. สมาชิกในครอบครัวได้รับ

3. เพื่อลดความแตกแยก

จานวน 25 คน รวมทั้งสิ้น 115 คน

ร้อยละ 80

ในสังคม เพราะสถาบัน

-ลักษณะการดาเนินงาน

ในการดูแลคนในครอบครัว

ครอบครัวเป็นหน่วยของสังคม

จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ

3. เกิดความรัก

ที่เล็กที่สุดแต่มีความสาคัญ

เพื่อสร้างความผูกพันภายใน

ความอบอุ่น ภายใน

มากที่สุด

ครอบครัวและศึกษาดูงาน

ครอบครัวมากยิ่งขึ้น

สังคม

แนบแน่นยิ่งขึ้น
การปลูกฝังค่านิยมที่ดี

และช่วยลดปัญหาสังคม

2-7/37

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

28 โครงการส่งเสริมคุณภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความช่วยเหลือ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผู้ตดิ เชื้อเอชไอวี จานวน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 ผู้ตดิ เชื้อเอชไอวีในเขต 1. ผู้ตดิ เชื้อเอชไอวีได้รับ

ชีวิตกลุ่มสัมมาชีพเครือข่าย ผู้ตดิ เชื้อเอชไอวีให้มีคณ
ุ ภาพ

80 คน วิทยากร/เจ้าหน้าที่

พื้นที่จังหวัดชัยภูมิมี

จังหวัดชัยภูมิ

ชีวิตที่ดขี ึ้น

ที่เกี่ยวข้อง จานวน 20 คน

ขวัญกาลังใจในการใช้ ที่ดขี ึ้นสามารถดารงชีวิตอยู่

2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่าย

รวมทั้งสิ้น 100 คน

ชีวิต และมีคณ
ุ ภาพ

กองสวัสดิการ

การช่วยเหลือ มีคุณภาพชีวิต

สังคม

ได้อย่างมีคณ
ุ ค่าและมีศกั ดิ์ศรี

ผู้ตดิ เชื้อเอชไอวี

ชีวิตที่ดขี ึ้น ไม่น้อยกว่า 2. ผู้ตดิ เชื้อเอชไอวีของ

3. เพื่อเสริมสร้างขวัญกาลังใจ

ร้อยละ 80

จังหวัดชัยภูมิมีเครือข่ายใน

และส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้าง

การปรึกษาปัญหาด้าน

รายได้ให้กับผู้ตดิ เชื้อเอชไอวี

สุขภาพ และปัญหาอื่นๆ
3. ผู้ตดิ เชื้อเอชไอวีมีขวัญ
กาลังใจและมีอาชีพเสริมสร้าง
รายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

รวม

28 โครงการ

รวมทั้งสิ้น

-

33,620,000 33,620,000 33,620,000 33,620,000 33,620,000

-

-

-

168,100,000
2-7/38

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาการท่องเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม 1. เพือ่ เป็นการตอบสนอง
การจัดงาน“เทศกาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
เพือ่ ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยว

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละของผู้มาท่องเที่ยว
เพิม่ ขึ้นไม่ต่ากว่า 20 %

1. ทาให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย

สานักปลัดฯ

และชาวต่างชาติรู้จักแหล่งท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน” ชัยภูมิ ด้านการท่องเที่ยวให้

ในพืน้ ที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

จังหวัดชัยภูมิและมาเที่ยวจังหวัด

จังหวัดชัยภูมิ

เข้าสู่มาตรฐานสากล

และอุทยานแห่งชาติไทรทองมาก

ชัยภูมิมากยิ่งขึ้น

2. เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนา

ยิ่งขึ้นและสร้างรายได้ให้กับ

2. ชาวบ้านมีรายได้จากการจัดกิจกรรม

แหล่งท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นใน

ประชาชนในท้องถิ่น

ส่งเสริมการท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน

ท้องถิ่นอันเป็นการสร้างงาน

3. นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ

และกระจายรายได้สู่ประชาชน

และรู้สึกอยากกลับมาเที่ยว

3.เพือ่ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้

จังหวัดชัยภูมิอีก

มาท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ
และรู้สึกอยากกลับมาเที่ยวอีก

3-8/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

2 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ พัฒนาองค์ความรู้ให้

(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000

-

300,000

–

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

300,000 ร้อยละของผู้เข้ารับการ

1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัด

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

กับผู้ผลิตและผู้จาหน่ายผลิตภัณฑ์ 1. ผู้เข้าอบรมที่เป็นผู้ผลิตและ

อบรมมีความรู้ความเข้าใจ ชัยภูมิได้รบั ความนิยมและเป็นที่

เพือ่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ชุมชน ให้สามารถรองรับความ

ผู้จาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ต้องการของนักท่องเที่ยว

จังหวัดชัยภูมิ

ต้องการของนักท่องเที่ยวได้

ในพืน้ ที่จังหวัดชัยภูมิ จานวน 35 คน

ไม่ต่ากว่า 80%

2.ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ

2.เพือ่ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้า 2. วิทยากร จานวน 2 คน

และนามาซึ่งรายได้ให้กับชุมชน

มาเที่ยวจังหวัดชัยภูมิมากขึ้น

ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

3. เจ้าหน้าที่ที่รบั ผิดชอบโครงการ

สานักปลัดฯ

อันจะเป็นการสร้างเศรษฐกิจให้มี จานวน 8 คน รวมทั้งสิ้น 45 คน
ความเข้มแข็งนามาซึ่งรายได้และ เชิงคุณภาพ
ชื่อเสียงให้กับจังหวัดชัยภูมิ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทั้ง 35 คน
สามารถสร้างนาความรู้ไปปรับ
ใช้กับผลิตภัณฑ์ (OTOP)
ของตนเองเพือ่ รองรับสถานการณ์
ท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3-8/2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

300,000

-

300,000

-

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

3 โครงการฝึกอบรมพัฒนา

1. เพือ่ ยกระดับการให้ บริการ

เชิงปริมาณ

ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม1. เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน

ศักยภาพการให้บริการ

ด้านที่พักสาหรับการท่องเที่ยว

1. ผู้เข้าอบรมเป็นผู้ให้บริการ

มีความรู้ความเข้าใจการให้ มากยิ่งขึ้น

ด้านที่พักเพือ่ ส่งเสริมการ

จังหวัดชัยภูมิ

ด้านที่พักในพืน้ ที่จังหวัดชัยภูมิ

บริการด้านที่พัก

2. ชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

2.เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว และเป็นกลุ่มในชุมชนที่มีการพัฒนา

ไม่ต่ากว่า 80%

ได้รบั ความนิยมมากยิ่งขึ้น

ชุมชน

ที่อยู่อาศัยให้เป็นที่พัก โดยชุมชนตั้งอยู่ใน

3. นักท่องเที่ยวพึงพอใจ

3. เพือ่ เพิม่ องค์ความรู้การให้

แหล่งท่องเที่ยวของ จังหวัดชัยภูมิ จานวน 35 คน

ต่อการให้บริการ

บริการด้านที่พักกับชุมชน

2. วิทยากร จานวน 2 คน

ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

3. เจ้าหน้าที่ที่รบั ผิดชอบโครงการ

สานักปลัดฯ

จานวน 8 คน รวมทั้งสิ้น 45 คน
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทั้ง 35 คน
สามารถให้บริการและพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการที่พักให้มีคุณภาพและ
สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว
3-8/3

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

4 โครงการอบรมให้ความรู้

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพือ่ ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่น เชิงปริมาณ

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

900,000

-

-

-

-

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละของผู้เข้าอบรมมี

1. ชุมชนท้องถิ่น บุคลากรและ

การพัฒนาสินค้าและบริการ บุคลากรและผู้ประกอบการด้าน 1. จัดอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนท้องถิ่น

ความรู้สามารถพัฒนาสินค้า ผู้ประกอบการด้านการ

ด้านการท่องเที่ยว เพือ่ ส่งเสริม การท่องเที่ยวมีความรู้ความ

และบริการให้เกิดขึ้นได้จริง ท่องเที่ยวมีความรู้และมี

บุคลากรและผู้ประกอบการด้านการ

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

สามารถในการพัฒนาสินค้าและ ท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่

ไม่ต่ากว่า 90 %

จังหวัดชัยภูมิ

บริการด้านการท่องเที่ยวเชิง

1.1 ปรางค์กู่ อ.เมืองชัยภูมิ

และบริการทางการท่องเที่ยว

วัฒนธรรมของจังหวัดชัยภูมิ

1.2 ปรางค์กู่ อ.บ้านแท่น

จากทุนทางวัฒนธรรมในชุมชน

สานักปลัดฯ

ส่วนสาคัญในการพัฒนาสินค้า

2. เพือ่ พัฒนาสินค้าและบริการ 1.3 กู่แดง อ.บ้านเขว้า

ของตน และสามารถสร้างรายได้เพิม่ ขึ้น

ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1.4 ใบเสมาบ้านกุดโง้ง อ.เมืองชัยภูมิ

2. ทาให้นักท่องเที่ยวรู้จักและ

ของจังหวัดชัยภูมิ ให้มี

จดจาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด

1.5 ภูพระ อ.เมืองชัยภูมิ

เอกลักษณ์โดดเด่น เป็นที่จดจา 1.6 พระพุทธรูปใหญ่และใบเสมา อ.คอนสวรรค์

ชัยภูมิ และมาเที่ยวจังหวัด

3. เพือ่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง 1.7 พระธาตุหนองสามหมื่น อ.ภูเขียว

ชัยภูมิมากยิ่งขึ้น

วัฒนธรรมของจังหวัดชัยภูมิ

(จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมแห่งละ

3. เกิดการสร้างงานและเพิม่ รายได้

โดยเชื่อมโยงกับเส้นทาง

50 คน) จานวน 350 คน

ให้กับชุมชนท้องถิ่น
3-8/4

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
ท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2.วิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่รบั ผิดชอบ
โครงการ จานวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 370 คน
เชิงคุณภาพ
1. เกิดองค์ความรู้ในการพัฒนาสินค้า
และบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แก่ชุมชนท้องถิ่น บุคลากรและผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ
2. เกิดสินค้าและบริการทางการท่อง
เที่ยวใหม่ๆ จากความคิดของคนใน
ท้องถิ่น ที่ชูอัตลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิ
ในฐานะจุดบรรจบของหลากหลายอารยธรรม
โบราณได้อย่างน่าสนใจและสามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้มาเยือนจังหวัดชัยภูมิมากยิ่งขึ้น
3-8/5

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม 1. เพือ่ ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว Chaiyaphum ในจังหวัดชัยภูมิให้เป็นที่รู้จัก
Music Season

(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
Chaiyaphum Music Season

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

3,000,000

-

-

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1. นักท่องเที่ยวเดินทาง

1. ทาให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย

สานักปลัดฯ

เข้าสู่จังหวัดชัยภูมิมากขึ้น และชาวต่างชาติรู้จักแหล่ง

และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว เพือ่ ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยว

2. รายได้จากการท่องเที่ยว ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

ใหม่ให้มาเที่ยวยังจังหวัดชัยภูมิ ในจังหวัดชัยภูมิ มากยิ่งขึ้น

สูงขึ้น

และมาเที่ยวจังหวัดชัยภูมิมากยิ่งขึ้น

2. เพือ่ กระตุ้นนักท่องเที่ยวและ และสร้างรายได้ ให้กับประชาชน

3. ร้อยละของกิจกรรมส่ง

2. นักท่องเที่ยวเกิดการจับจ่ายใช้สอย

สร้างกระแสให้เกิดการเดินทาง ในท้องถิ่น

เสริมการท่องเที่ยวได้ดาเนิน นาไปสู่การกระจายรายได้ สู่ชุมชน และ

เข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

การครบถ้วนตามแผนที่

เศรษฐกิจของจังหวัดชัยภูมิ

โดยเกิดการจับจ่ายใช้สอย นาไปสู่

กาหนด 100 %

3. เกิดกระแสการท่องเที่ยว

การสร้างเสริมเศรษฐกิจ ของ

จังหวัดชัยภูมิ สามารถเพิม่ กลุ่ม

จังหวัดชัยภูมิ

เป้าหมายใหม่ให้เดินทางมาเที่ยว
จังหวัดชัยภูมิได้ตลอดทั้งปี

3-8/6

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6 โครงการจัดกิจกรรมเทศกาล 1. เพือ่ ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว

(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมเทศกาลประจาถิ่น

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

3,000,000

-

3,000,000

-

-

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1. ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น

สานักปลัดฯ

1. นักท่องเที่ยวเดินทาง

ประจาถิ่น เพือ่ ส่งเสริมการ

ทางเลือกใหม่และแหล่งท่องเที่ยว Local a Like เพือ่ ให้เป็นกิจกรรม

เข้าสู่จังหวัดชัยภูมิมากขึ้น ในจังหวัดชัยภูมิ ทั้งแหล่งท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

เดิมให้เกิดกระแสการเดินทาง

ทางการท่องเที่ยวที่โดดเด่นและยั่งยืน

ตลอดทั้งปี

ภายใต้แนวคิด "ชัยภูมิ

ท่องเที่ยวมายังจังหวัดชัยภูมิ

อันจะทาให้จังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัด

2. รายได้จากการท่องเที่ยว เดิมได้รบั การพัฒนาเพือ่ รองรับ

แห่งการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เพือ่ สามารถ

สูงขึ้น

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดชัยภูมิ

เที่ยวจังหวัดชัยภูมิ และกลับมา สร้างงาน สร้างรายได้และกระจายเม็ด

3. ร้อยละของกิจกรรมส่ง

2. สามารถเพิม่ นักท่องเที่ยวให้เดินทาง

เที่ยวซ้าอีกในอนาคต โดยเกิด

เงินด้านการท่องเที่ยวไปยังชุมชนโดย

เสริมการท่องเที่ยวได้ดาเนิน มาเที่ยวจังหวัดชัยภูมิได้ ตลอดทั้งปี

การจับจ่ายใช้สอย และสร้าง

การส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด

การครบถ้วนตามแผนที่

โดยนักท่องเที่ยวเกิดการจับจ่ายใช้สอย

รายได้ให้กับชุมชนส่งผลให้

ชัยภูมิมีเอกลักษณ์และเป็นที่จดจา

กาหนด 100 %

และสร้างรายได้ให้กับชุมชนส่งผลให้เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจของจังหวัดมีความ

อย่างแพร่หลายในกลุ่มนักท่องเที่ยว

ของจังหวัดมีความเข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคต

เข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคต

ทั้งชาวไทยและต่างชาติ

3. นักท่องเที่ยวรู้จักแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด

Local a Like เที่ยวได้ทั้งปี " 2.เพือ่ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มา

ทางเลือกใหม่ และแหล่งท่องเที่ยว

3.เพือ่ สร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยว

ชัยภูมิมากยิ่งขึ้นและเกิดกระแสการ

ในจังหวัดชัยภูมิให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

ท่องเที่ยวในจังหวัดชัยภูมิ
3-8/7

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

7 โครงการอบรมการสร้าง

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ส่งเสริมชุมชนในการ

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

500,000

-

500,000

-

เชิงปริมาณ

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละของผู้เข้าอบรม

1. ชุมชนท่องเที่ยวท้องถิ่นใน
จังหวัดชัยภูมิ ทั้งแหล่งท่องเที่ยว

อัตลักษณ์ชุมชน เพือ่ ส่งเสริม สร้างสรรค์กิจกรรม

1. จัดอบรมให้ความรู้และ

มีความรู้ความสามารถใน

การท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

ค้นหาอัตลักษณ์ของแหล่ง

ศึกษาดูงานให้กับชุมชนใน

การพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยว ทางเลือกใหม่และแหล่งท่องเที่ยว

ภายใต้แนวคิด "ชัยภูมิ

ท่องเที่ยวท้องถิ่นใน

แหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นของจังหวัดชัยภูมิ

ในมิติใหม่ภายใต้แนวคิด

เดิมได้รบั การส่งเสริมในด้าน

จานวน 5 แห่งๆ ละ 25 คน

“ชัยภูมิ Local a Like

องค์ความรู้เพือ่ รองรับนักท่อง

รวมเป็น 125 คน

เที่ยวได้ทั้งปี ”ให้เกิดขึ้น

เที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดชัยภูมิ

ได้จริงไม่ต่ากว่า 90 %

2.สามารถเพิม่ นักท่องเที่ยวให้

Local a Like เที่ยวได้ทั้งปี " จังหวัดชัยภูมิในมิติใหม่
ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทาง

เลือกใหม่และแหล่งท่องเที่ยวเดิม 2. วิทยากรและเจ้าหน้าที่
2. เพือ่ เพิม่ ศักยภาพผู้

ที่รบั ผิดชอบโครงการ จานวน 20 คน

เดินทางมาเที่ยวจังหวัดชัยภูมิได้

ประกอบการชุมชน ให้มี

รวมทั้งสิ้น 145 คน

ตลอดทั้งปี โดยนักท่องเที่ยว

ความพร้อมในการพัฒนา

เชิงคุณภาพ

เกิดการจับจ่ายใช้สอยและสร้าง

ผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์

ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว

รายได้ให้กับชุมชนส่งผลให้

เฉพาะของหมู่บ้านทั้งใน

ท้องถิ่นของจังหวัดชัยภูมิ

เศรษฐกิจของจังหวัดมีความ

ด้านสถานที่ท่องเที่ยว

สามารถนาองค์ความรู้ไปใช้

เข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคต

สานักปลัดฯ

3-8/8

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ท้องถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ

ในการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว

3.นักท่องเที่ยวรู้จักแหล่งท่อง

ในมิติใหม่ ทั้งแหล่ง

ในมิติใหม่ภายใต้แนวคิด “ชัยภูมิ

เที่ยว สินค้าบริการ ที่สะท้อน

ท่องเที่ยวทางเลือกใหม่

Local a Like เที่ยวได้ทั้งปี ”

อัตลักษณ์ของชุมชนและเมือง

และแหล่งท่องเที่ยวเดิม

เพือ่ พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว

เก่าของชุมชนมากยิ่งขึ้นและ

3. เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนา

ของจังหวัดชัยภูมิในมุมมองใหม่

เกิดกระแสการการท่องเที่ยว

สินค้าและบริการด้านการ

ให้มีความน่าสนใจ มีเรื่องราวอันเป็น

ในจังหวัดชัยภูมิ

ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

เอกลักษณ์ สร้างประสบการณ์

ให้สามารถยกระดับเป็น

ทางการท่องเที่ยวให้เป็นที่น่าจดจา

ชุมชนท่องเที่ยวที่พร้อม

แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนไปพร้อมกับการ

รองรับนักท่องเที่ยว

รักษาและสืบทอดมรดกทางภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของ
คนในชุมชนท้องถิ่น และสามารถสร้างงาน
สร้างรายได้และกระจายเม็ดเงิน
ด้านการท่องเที่ยวไปยังชุมชนอย่างยั่งยืน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

8 โครงการอบรมให้ความรู้

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ส่งเสริมภาพ

(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

−

600,000

−

−

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

600,000 ร้อยละของผู้เข้าอบรม

1. จังหวัดชัยภูมิมีชื่อเสียง

เพือ่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง ลักษณ์จังหวัดชัยภูมิใน

1. จัดอบรมให้ความรู้การ

มีความรู้ด้านการอนุรกั ษ์

เป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งเรียนรู้

อนุรกั ษ์ของจังหวัดชัยภูมิ

ด้านการท่องเที่ยวที่คานึง

อนุรกั ษ์ทรัพยากรทาง

ทรัพยากรทางธรรมชาติ

ด้านการอนุรกั ษ์ธรรมชาติ

ถึงการอนุรกั ษ์ธรรมชาติ

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และสิ่งแวดล้อม และ

2. นักท่องเที่ยวที่สนใจด้านการ

2. เพือ่ เป็นการปลูกจิต

แก่เยาวชน จานวน 80 คน

สามารถนาไปเชื่อมโยงกับ อนุรกั ษ์ธรรมชาติเข้ามาท่องเที่ยว

สานึกในการอนุรกั ษ์

2. วิทยากรและเจ้าหน้าที่

การท่องเที่ยวได้อย่างลงตัว ในจังหวัดชัยภูมิมากขึ้น

ทรัพยากรทางธรรมชาติ

ที่รบั ผิดชอบโครงการ 20 คน

ไม่ต่ากว่า 90 %

และสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน

รวมทั้งสิ้น 100 คน

ใจและรู้สึกอยากกลับมาเที่ยว

3. เพือ่ ดึงดูดนักท่องเที่ยว

เชิงคุณภาพ

จังหวัดชัยภูมิอีก

คุณภาพให้มาท่องเที่ยว

1. จังหวัดชัยภูมิมีขีดความ

จังหวัดชัยภูมิมากขึ้น อันจะ

สามารถในการรองรับการ

เป็นการสร้างเศรษฐกิจ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์

ให้เข้มแข็งนามาซึ่งรายได้

2. มีนักท่องเที่ยวคุณภาพ สนใจเข้ามา

สู่ประชาชนในท้องถิ่น

ท่องเที่ยวในจังหวัดชัยภูมิมากขึ้น

สานักปลัดฯ

3.นักท่องเที่ยวเกิดความประทับ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

9 โครงการจัดกิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพือ่ ส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยว เชิงปริมาณ

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

900,000

-

900,000

-

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

900,000 ร้อยละ 80 ของนักปั่น

1. ทาให้นักท่องเที่ยว รู้จักแหล่ง

เพือ่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ยุคก่อนประวัติศาสตร์ของ

1.นักปั่นจักรยาน

จักรยาน มีความพึงพอใจ

ท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์

ยุคก่อนประวัติศาสตร์ของ

จังหวัดชัยภูมิมีชื่อเสียงเป็นที่

เข้าร่วมกิจกรรม 80 คน

ต่อการเข้าร่วมกิจกรรม

ของจังหวัดชัยภูมิและมาเที่ยวจังหวัด

จังหวัดชัยภูมิ

รู้จักของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น 2. เจ้าหน้าที่ที่รบั ผิดชอบโครงการ

ชัยภูมิ มากยิ่งขึ้น

2. เพือ่ ส่งเสริมกิจกรรมการ

2. ชาวบ้านมีรายได้จากการจัดกิจกรรม

20 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน

ท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในจังหวัด เชิงคุณภาพ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อน

ชัยภูมิให้เป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น

1. แหล่งท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติ

ประวัติศาสตร์

3. เพือ่ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้

ศาสตร์ของชัยภูมิมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก

3.นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ

มาท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

ในวงกว้าง สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว

และรู้สึกอยากกลับมาเที่ยวจังหวัด

มากขึ้น อันจะเป็นการ

เข้ามาสู่จังหวัดมากยิ่งขึ้น

ชัยภูมิอีก

สร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง

2. การท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในจังหวัด

นามาซึ่งรายได้สู่ประชาชน

ชัยภูมิเป็นที่นิยมมากขึ้น

สานักปลัดฯ

ในท้องถิ่น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

10 โครงการอบรม เพือ่ ส่งเสริม

รวม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กับผลิต เชิงปริมาณ

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

750,000

-

750,000

-

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

รายได้ของกลุ่ม

1. ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้าย
ผ้าย้อมครามของจังหวัดชัยภูมิ

ผลิตภัณฑ์กลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ภัณฑ์ชุมชนกลุ่มผ้าไหมผ้าฝ้าย

1.จัดอบรมให้ความรู้และศึกษา

ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์

ผ้าย้อมครามให้ก้าวไปสู่การ ผ้าย้อมครามของจังหวัดชัยภูมิ

ดูงานให้กับกลุ่มผู้ประกอบ

ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงทั้งใน

เป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับ 2.เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาผลิต

การผลิตภัณฑ์ผ้าไหมผ้าฝ้าย

ของจังหวัดชัยภูมิที่เข้าร่วม ประเทศและต่างประเทศ

ภูมิภาคเพือ่ ส่งเสริมการ

ภัณฑ์กลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อม ผ้าย้อมครามของจังหวัดชัยภูมิ จานวน 80 คน

โครงการเพิม่ ขึ้นไม่น้อยกว่า 2. ประชาชนและผู้ประกอบการ

ท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ

คราม ของจังหวัดชัยภูมิ

2. วิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่รบั ผิด

ร้อยละ 20 ต่อปี

ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

โครงการ จานวน 20 คน

10 โครงการ

ท้องถิ่นมีรายได้จากการต่อยอด
พัฒนาและจัดจาหน่ายสินค้า

3.เพือ่ สร้างอัตลักษณ์ให้จังหวัด รวมทั้งสิ้น 100 คน

3. นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ

ชัยภูมิกลายเป็นศูนย์รวมแฟชั่น เชิงคุณภาพ

และจดจาภาพลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิ

ระดับภูมิภาคที่นักท่องเที่ยวอยาก ส่งเสริมสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม

ว่าเป็นศูนย์กลางแฟชั่นผลิตภัณฑ์

มาเที่ยวและมาอุดหนุนสินค้า

และส่งเสริมพืน้ ที่ที่มีศักยภาพจังหวัดชัยภูมิให้ก้าว

ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม

ไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค

ระดับภูมิภาค

รวมทั้งสิ้น

-

สานักปลัดฯ

6,300,000 3,350,000 8,400,000 2,750,000 3,000,000

-

-

-

23,800,000
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.6 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพื่อแก้ไขปัญหาขยะอันตราย เป้าหมายเชิงปริมาณ :

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

500,000

500,000

500,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

500,000 ร้อยละ 80 ของจานวน 1. หน่วยงาน องค์กรปกครอง กองสาธารณสุข

ขยะอันตรายจากชุมชน

จากชุมชนของจังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

2.เพื่ออบรมให้ความรู้และชี้แจง ท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ

และหน่วยงานในจังหวัด ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในเขต

ทาความเข้าใจกับองค์กร

จานวนองค์กรปกครอง

ชัยภูมิที่ร่วมลงนาม

พื้นที่จังหวัดชัยภูมิมีความรู้

ปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนท้องถิ่นที่ร่วมลงนาม

ข้อตกลง (M.O.U)

ความเข้าใจในแนวทาง

และส่วนราชการที่ได้ทา

(M.O.U) / จานวนขยะ

ได้ร่วมกันบริหารจัดการ การดาเนินงานการจัดการขยะ

บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ

อันตรายที่ขนถ่ายไปกาจัด

ขยะอันตราย

ในการบริหารจัดการขยะ

อย่างถูกหลักสุขาภิบาล

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ก่อเกิดความ

อันตราย จังหวัดชัยภูมิ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ :

ร่วมมือตามข้อตกลงในการ

3. เพื่อรับมอบขยะมูลฝอย

จังหวัดชัยภูมิเป็นเมืองสะอาด

บริหารจัดการขยะอันตราย

อันตราย เพื่อนาไปกาจัด

สิ่งแวดล้อมสร้างสุข

จากชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี

ให้ถูกหลักสุขาภิบาล

ไร้มลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ในอนาคต

จานวนองค์กรปกครองส่วน

อง์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น

อันตรายขององค์การบริหาร

4-6/1

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.6 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

และประชาชนมีสุขภาพ

2. ขยะมูลฝอยอันตรายจากชุมชนมีการ

อนามัยที่ดี

กาจัดที่ถูกหลักสุขาภิบาลไม่ก่อให้เกิด
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางดิน
น้าและอากาศเป็นผลดีตอ่ สุขภาพอนามัย
ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
3. ประชาชนในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้และเข้าใจ พร้อมทั้งตระหนัก
ถึงพิษภัยอันตรายของขยะอันตราย
ส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่ดใี นการ
บริการของหน่วยงานภาครัฐอันจะ
ก่อเกิดความร่วมมือในด้านอื่น ๆต่อไป

รวม

1 โครงการ

รวมทั้งสิ้น

-

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

-

-

-

2,500,000
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ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ.1-0062
บ้านหนองไฮใต้ บ้านกุดชุมแสง
อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ลักษณะสายทางเดิม
12,168,000
ตาบลหนองบัวแดง
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย
และตาบลกุดชุมแสง
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 4.00 กิโลเมตร
อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ดาเนินการ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ปรับปรุงถนนลาดยาง
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
และปลอดภัย
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,500.00 เมตร
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
ตาบลหนองบัวแดง
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 28,000.00 ตารางเมตร
พิกัด
และตาบลกุดชุมแสง

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 80
1. ถนนมีประสิทธิภาพ
ของประชาชนในเขตพื้นที่
เพิ่มขึ้น
ตาบลหนองบัวแดง
2. การคมนาคมขนส่ง
และตาบลกุดชุมแสง
ทางการเกษตรของ
อาเภอหนองบัวแดง
ประชาชนมีความ
จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร สะดวก รวดเร็ว
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
และการสัญจรไป-มา
ในการดารงชีวิต
ประจาวันที่ดขี ึ้น

กองช่าง

อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ จุดเริ่มต้น N=16.0515777777777 E=101.8213877777777
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
จุดสิ้นสุด N=16.0231822222222 E=101.7953222222222
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้
5-9/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

2 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ.1-0029
บ้านหนองชาติ – บ้านโนนเขวา
อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลคอนสวรรค์
และตาบลยางหวาย
อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลคอนสวรรค์
และตาบลยางหวาย
อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 3.425 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง
โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 20,000.00 ตารางเมตร
พิกัด

8,912,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลคอนสวรรค์
และตาบลยางหวาย
อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ
ประชาชนมีความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
ในการดารงชีวิต
ประจาวันที่ดขี ึ้น

กองช่าง

จุดเริ่มต้น N=15.9127244444444 E=102.3009077777777
จุดสิ้นสุด N=15.8912666666666 E=102.3065566666666
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้
5-9/2

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

3 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ. 1-0082
บ้านยางหวาย - บ้านจอก
อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลยางหวาย
และตาบลคอนสวรรค์
อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลยางหวาย
และตาบลคอนสวรรค์
อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
15,472,000
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 6.269 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง
โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 4,500.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 36,000.00 ตารางเมตร
พิกัด

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลยางหวาย
และตาบลคอนสวรรค์
อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ
ประชาชนมีความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
ในการดารงชีวิต
ประจาวันที่ดขี ึ้น

กองช่าง

จุดเริ่มต้น N=15.9201866666666 E=102.2860433333333
จุดสิ้นสุด N=15.8752722222222 E=102.2932677777777
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้
5-9/3

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

4 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ. 1-0014
บ้านบุ่งคล้า - บ้านกุดตุ้ม
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลบุ่งคล้า และตาบลกุดตุ้ม
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลบุ่งคล้า และตาบลกุดตุ้ม
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

17,412,000

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 8.940 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง
โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 5,000.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 40,000.00 ตารางเมตร
พิกัด

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลบุ่งคล้า และตาบลกุดตุ้ม
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ
ประชาชนมีความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
ในการดารงชีวิต
ประจาวันที่ดขี ึ้น

กองช่าง

จุดเริ่มต้น N=15.7695399999999 E=102.0765922222222
จุดสิ้นสุด N=15.7888066666666 E=102.1334622222222
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้
5-9/4

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

5 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ. 1-0015
บ้านหนองหญ้ารังกา สามแยกภูแฝด
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลโพนทอง และตาบลนาเสียว
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลโพนทอง และตาบลนาเสียว
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
9,000,000
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 3.000 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง
โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 20,000.00 ตารางเมตร
พิกัด

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่ตาบล
โพนทอง และตาบลนาเสียว
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ
ประชาชนมีความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
ในการดารงชีวิต
ประจาวันที่ดขี ึ้น

กองช่าง

จุดเริ่มต้น N=15.8457522222222 E=102.1094799999999
จุดสิ้นสุด N=15.8622722222222 E=102.1294166666666
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้
5-9/5

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

6 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ. 1-0016
บ้านหนองหญ้ารังกา บ้านห้วยบง อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลโพนทอง และตาบลห้วยบง
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลโพนทอง และตาบลห้วยบง
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

17,254,000

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 9.808 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง
โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 5,000.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 40,000.00 ตารางเมตร
พิกัด

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 80
1. ถนนมีประสิทธิภาพ
ของประชาชนในเขตพื้นที่
เพิ่มขึ้น
ตาบลโพนทอง และตาบลห้วยบง 2. การคมนาคมขนส่ง
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรของ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
ประชาชนมีความ
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ สะดวก รวดเร็ว
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
และการสัญจรไป-มา
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
ในการดารงชีวิต
ประจาวันที่ดขี ึ้น

กองช่าง

จุดเริ่มต้น N=15.8394299999999 E=102.0853644444444
จุดสิ้นสุด N=15.8445066666666 E=102.1677399999999
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้
5-9/6

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

7 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ. 1-0023
บ้านหนองนาแซง บ้านโนนหว้านไพร
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลหนองนาแซง
และตาบลลาดใหญ่
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลหนองนาแซง
และตาบลลาดใหญ่
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
7,322,000
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 9.900 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง
โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 16,000.00 ตารางเมตร
พิกัด

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลหนองนาแซง
และตาบลลาดใหญ่
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ
ประชาชนมีความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
ในการดารงชีวิต
ประจาวันที่ดขี ึ้น

กองช่าง

จุดเริ่มต้น N=15.7653899999999 E=102.0248144444444
จุดสิ้นสุด N=15.7238922222222 E=102.9901066666666
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้
5-9/7

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

8 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ. 1-0024
บ้านกุดตุ้ม - บ้านหินกอง
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลกุดตุ้ม และตาบลห้วยบง
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลกุดตุ้ม และตาบลห้วยบง
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

17,337,000

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 13.558 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง
โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 5,000.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 40,000.00 ตารางเมตร
พิกัด

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลกุดตุ้ม และตาบลห้วยบง
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ
ประชาชนมีความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
ในการดารงชีวิต
ประจาวันที่ดขี ึ้น

กองช่าง

จุดเริ่มต้น N=15.8114222222222 E=102.1474288888888
จุดสิ้นสุด N=15.9116511111111 E=102.1834411111111
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้
5-9/8

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

9 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ. 1-0026
บ้านหนองโดน - บ้านสามสวน
อาเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลสามสวน
อาเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลสามสวน
อาเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
8,735,000
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 6.173 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง
โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 20,000.00 ตารางเมตร
พิกัด

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลสามสวน
อาเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ
ประชาชนมีความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
ในการดารงชีวิต
ประจาวันที่ดขี ึ้น

กองช่าง

จุดเริ่มต้น N=16.3793899999999 E=102.2909222222222
จุดสิ้นสุด N=16.4211157777777 E=102.2765399999999
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้
5-9/9

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

10 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ตกิ
คอนกรีต
สายทาง ชย.ถ. 1-0033
บ้านซามูลนาก บ้านห้วยหว้านไพร
อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลหนองไผ่
และตาบลบ้านแก้ง
อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลหนองไผ่
และตาบลบ้านแก้ง
อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
9,845,000
ถนนลาดยางชารุด กว้าง 6.00-8.00 เมตร
ยาว 3,270.00 เมตร
ดาเนินการ ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ช่วงที่ 1 กม.2+800 - กม. 4+685 ผิวจราจร กว้าง
6.00 เมตร ยาว 1,885.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
ช่วงที่ 2 กม.4+685 - กม.6+070 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,385.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 22,390.00 ตารางเมตร
พิกัด

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลหนองไผ่
และตาบลบ้านแก้ง
อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ
ประชาชนมีความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
ในการดารงชีวิต
ประจาวันที่ดขี ึ้น

กองช่าง

จุดเริ่มต้น N=16.1420811111111 E=102.2860888888888
จุดสิ้นสุด N=16.1687477777777 E=102.2879188888888
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้
5-9/10

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

11 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ตกิ
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
คอนกรีต สายทาง ชย.ถ. 1-0030 ตาบลช่องสามหมอ
บ้านโนนทองหลาง-บ้านโคกล่าม และตาบลนาหนองทุ่ม
อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลช่องสามหมอ
และตาบลนาหนองทุ่ม
อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
8,021,000
ถนนลาดยางชารุด กว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,300.00 เมตร
ดาเนินการ ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ช่วงที่ 1 กม.0+000 - กม. 0+667 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 667.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
ช่วงที่ 2 กม.0+881 - กม.1+122 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 241.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
ช่วงที่ 3 กม.2+025 - กม.3+417 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,392.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 18,400.00 ตารางเมตร
พิกัด

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลช่องสามหมอ
และตาบลนาหนองทุ่ม
อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ
ประชาชนมีความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
ในการดารงชีวิต
ประจาวันที่ดขี ึ้น

กองช่าง

จุดเริ่มต้น N=16.1139666666666 E=102.2239799999999
จุดสิ้นสุด N=16.1030633333333 E=102.2035111111111
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้
5-9/11

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

12 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ตกิ
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตาบล
คอนกรีต สายทาง ชย.ถ. 1-0035 ช่องสามหมอ อาเภอแก้งคร้อและ
บ้านสระแต้ - บ้านหนองผักหลอดตาบลบ้านแท่น อาเภอบ้านแท่น
อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
(ระยะที่ 2)
ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ตาบล
ช่องสามหมอ อาเภอแก้งคร้อ
และตาบลบ้านแท่น
อาเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
16,062,000
ถนนลาดยางชารุด กว้าง 6.00-8.00 เมตร ยาว 5,298.00 เมตร
ดาเนินการ ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ช่วงที่ 1 กม.24+941 - กม.28+082 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 3,141.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
ช่วงที่ 2 กม.28+082 - กม.30+239 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 2,157.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 38,070.00 ตารางเมตร
พิกัด

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่ตาบล
ช่องสามหมอ อาเภอแก้งคร้อ
และตาบลบ้านแท่น อาเภอ
บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ
ประชาชนมีความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
ในการดารงชีวิต
ประจาวันที่ดขี ึ้น

กองช่าง

จุดเริ่มต้น N=16.3293299999999 E=102.3025244444444
จุดสิ้นสุด N=16.3591511111111 E=102.3097022222222
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้
5-9/12

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง ชย.ถ. 1-0086
แยกทางหลวง 2054 บ้านหนองหญ้าขาว
อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลช่องสามหมอ
อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลช่องสามหมอ
อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
13,280,000
ถนนลูกรัง กว้าง 7.00 - 8.00 เมตร ยาว 3,617.00 เมตร
ดาเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางรวม 3,617.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,702.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=15.9980055555555 E=102.2722000000000
จุดสิ้นสุด N=16.0148933333333 E=102.3007877777777
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลช่องสามหมอ
อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ
ประชาชนมีความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
ในการดารงชีวิต
ประจาวันที่ดขี ึ้น

กองช่าง

5-9/13

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

14 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ. 1-0102
บ้านเขว้า - บ้านหนองบัวบาน
อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลบ้านเขว้า อาเภอบ้านเขว้า
และตาบลหนองบัวบาน
อาเภอจัตรุ ัส จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลบ้านเขว้า อาเภอบ้านเขว้า
และตาบลหนองบัวบาน
อาเภอจัตรุ ัส จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
11,491,000
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 13.265 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง
โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,200.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 25,600.00 ตารางเมตร
พิกัด

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลบ้านเขว้า อาเภอบ้านเขว้า
และตาบลหนองบัวบาน
อาเภอจัตรุ ัส จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ
ประชาชนมีความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
ในการดารงชีวิต
ประจาวันที่ดขี ึ้น

กองช่าง

จุดเริ่มต้น N=15.7603011111111 E=101.9058111111111
จุดสิ้นสุด N=15.6790244444444 E=101.8689622222222
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้
5-9/14

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

15 ปรับปรุงถนนลาดยาง
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
สายทาง ชย.ถ.1-0075
ตาบลชีลอง อาเภอเมืองชัยภูมิ
บ้านหนองบัวขาว-บ้านท่าขามแป จังหวัดชัยภูมิ
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลชีลอง อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
12,433,000
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 7.480 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง
โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,500.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 28,000.00 ตารางเมตร
พิกัด

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลชีลอง อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ
ประชาชนมีความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
ในการดารงชีวิต
ประจาวันที่ดขี ึ้น

กองช่าง

จุดเริ่มต้น N=15.7832699999999 E=101.9495133333333
จุดสิ้นสุด N=15.7396611111111 E=101.9686666666666
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้
5-9/15

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

16 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ.1-0076
บ้านห้วยหลัว-บ้านป่ายาง
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลหนองนาแซง อาเภอ
เมืองชัยภูมิ และตาบลลุ่มลาชี
อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลหนองนาแซง อาเภอ
เมืองชัยภูมิ และตาบลลุ่มลาชี
อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

9,562,000

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 14.734 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง
โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,500.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
21,000.00 ตารางเมตร
พิกัด

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลหนองนาแซง อาเภอ
เมืองชัยภูมิ และตาบลลุ่มลาชี
อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ
ประชาชนมีความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
ในการดารงชีวิต
ประจาวันที่ดขี ึ้น

กองช่าง

จุดเริ่มต้น N 15.7511133333333 E 102.0239355555555
จุดสิ้นสุด N 15.7102599999999 E 101.9290777777777
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้
5-9/16

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

17 ปรับปรุงถนนลาดยาง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่

ลักษณะสายทางเดิม

สายทาง ชย.ถ. 1-0084

ตาบลโคกมั่งงอย

บ้านโคกมั่งงอย – บ้านดงเย็น

และตาบลห้วยไร่

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

13,824,000

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 80

1. ถนนมีประสิทธิภาพ

ถนนลาดยางชารุดเสียหาย กว้าง 8.00 เมตร

ของประชาชนในเขตพื้นที่

เพิ่มขึ้น

ยาว 7.140 กิโลเมตร

ตาบลโคกมั่งงอย

2. การคมนาคมขนส่ง

และตาบลห้วยไร่ อาเภอ

ทางการเกษตรของ

อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ดาเนินการ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร

ปรับปรุงถนนลาดยาง

คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ประชาชนมีความ

ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว

โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING

รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร

สะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย

ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 4,000.00 เมตร

พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่

ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ

ตาบลโคกมั่งงอย

หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 32,000.00 ตารางเมตร

และการสัญจรไป-มา

ในการดารงชีวิต

และตาบลห้วยไร่

พิกัด

กองช่าง

ประจาวันที่ดขี ึ้น

อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ จุดเริ่มต้น N=15.933672222222 E=102.2416599999999
จุดสิ้นสุด N= 15.977054444444 E=102.1946144444444
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่

ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้
5-9/17

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

18 ปรับปรุงถนนลาดยาง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่

ลักษณะสายทางเดิม

สายทาง ชย.ถ. 1-0091

ตาบลบ้านชวน

บ้านปะโค – บ้านโคกเพชร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

19,989,000

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 80

1. ถนนมีประสิทธิภาพ

ถนนลาดยางชารุดเสียหาย กว้าง 8.00 เมตร

ของประชาชนในเขตพื้นที่

เพิ่มขึ้น

และตาบลบ้านตาล อาเภอ

ยาว 17.945 กิโลเมตร

ตาบลบ้านชวน

2. การคมนาคมขนส่ง

อาเภอบาเหน็จณรงค์

บาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ดาเนินการ

และตาบลบ้านตาล อาเภอ

ทางการเกษตรของ

จังหวัดชัยภูมิ

ได้ใช้ถนนในการสัญจร

ปรับปรุงถนนลาดยาง

บาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ประชาชนมีความ

ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว

โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING

รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร

สะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย

ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 6,000.00 เมตร

พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่

ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ

ตาบลบ้านชวน

หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 48,000.00 ตารางเมตร

และการสัญจรไป-มา

ในการดารงชีวิต

และตาบลบ้านตาล อาเภอ

พิกัด

บาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง

จุดเริ่มต้น N=15.494684444444 E=101.687200000000
จุดสิ้นสุด N=15.471855555555 E=101.56785000000

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่

ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

กองช่าง

ประจาวันที่ดขี ึ้น

5-9/18

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

19 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ. 1-0099
บ้านหนองบัวใหญ่ –
บ้านสระสี่เหลี่ยม
อาเภอจัตรุ ัส จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลหนองบัวใหญ่
และตาบลบ้านกอก
อาเภอจัตรุ ัส จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลหนองบัวใหญ่
และตาบลบ้านกอก
อาเภอจัตรุ ัส จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
8,883,000
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 14.029 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง
โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 20,000.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=15.5745855555555 E=101.8622222222222
จุดสิ้นสุด N=15.4828411111111 E=101.9013500000000
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลหนองบัวใหญ่
และตาบลบ้านกอก
อาเภอจัตรุ ัส จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ
ประชาชนมีความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
ในการดารงชีวิต
ประจาวันที่ดขี ึ้น

กองช่าง

5-9/19

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

20 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ. 1-0032
บ้านหนองมะเขือ –
บ้านหนองช้างเอก
อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลหนองขาม
อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลหนองขาม
อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
13,670,000
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 14.081 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง
โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 4,000.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 32,000.00 ตารางเมตร
พิกัด

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลหนองขาม
อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ
ประชาชนมีความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
ในการดารงชีวิต
ประจาวันที่ดขี ึ้น

กองช่าง

จุดเริ่มต้น N=16.1162177777777 E=102.235968888888
จุดสิ้นสุด N=16.1646411111111 E=102.1640688888888
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้
5-9/20

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

21 ปรับปรุงถนนลาดยาง
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
สายทาง ชย.ถ. 1-0038 บ้านลาด ตาบลบ้านแก้ง อาเภอภูเขียว
– บ้านนาผักเสี้ยน อาเภอภูเขียว และตาบลดงกลาง
จังหวัดชัยภูมิ
อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลบ้านแก้ง อาเภอภูเขียว
และตาบลดงกลาง
อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
10,284,000
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 15.000 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง
โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 24,000.00 ตารางเมตร
พิกัด

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลบ้านแก้ง อาเภอภูเขียว
และตาบลดงกลาง
อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ
ประชาชนมีความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
ในการดารงชีวิต
ประจาวันที่ดขี ึ้น

กองช่าง

จุดเริ่มต้น N=16.4067099999999 E=102.019982222222
จุดสิ้นสุด N=16.4446411111111 E=102.9942266666666
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้
5-9/21

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

22 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ. 1-0043
แยกทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2037 –
บ้านหนองหญ้าข้าวนก
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลหนองตูม
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลหนองตูม
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
6,990,000
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 4.021 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง
โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 16,000.00 ตารางเมตร
พิกัด

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลหนองตูม
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ
ประชาชนมีความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
ในการดารงชีวิต
ประจาวันที่ดขี ึ้น

กองช่าง

จุดเริ่มต้น N=16.3457900000000 E=102.0893900000000
จุดสิ้นสุด N=16.3642277777777 E=102.0864077777777
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้
5-9/22

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

23 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ. 1-0045
บ้านสว่าง – บ้านพรมเหนือ
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลหนองตูม
และตาบลบ้านแก้ง
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลหนองตูม
และตาบลบ้านแก้ง
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

6,977,000

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 4.793 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง
โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 16,000.00 ตารางเมตร
พิกัด

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลหนองตูม
และตาบลบ้านแก้ง
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ
ประชาชนมีความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
ในการดารงชีวิต
ประจาวันที่ดขี ึ้น

กองช่าง

จุดเริ่มต้น N=16.3735299999999 E=102.1014033333333
จุดสิ้นสุด N=16.3915977777777 E=102.0857899999999
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้
5-9/23

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

24 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ. 1-0046
บ้านหนองบัวพักเกวียน –
บ้านเพชร อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลกวางโจน
และตาบลบ้านเพชร
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลกวางโจน
และตาบลบ้านเพชร
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
13,611,000
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 7.088 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง
โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 4,000.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 32,000.00 ตารางเมตร
พิกัด

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลกวางโจน
และตาบลบ้านเพชร
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ
ประชาชนมีความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
ในการดารงชีวิต
ประจาวันที่ดขี ึ้น

กองช่าง

จุดเริ่มต้น N=16.2947333333333 E=102.2192100000000
จุดสิ้นสุด N=16.3237899999999 E=102.2706300000000
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้
5-9/24

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

25 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ. 1-0090
แยกทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 205 – บ้านกุ่ม
อาเภอบาเหน็จณรงค์
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลหัวทะเล อาเภอ
บาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลหัวทะเล อาเภอ
บาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
7,073,000
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 4.878 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง
โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 16,000.00 ตารางเมตร
พิกัด

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลหัวทะเล อาเภอ
บาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ
ประชาชนมีความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
ในการดารงชีวิต
ประจาวันที่ดขี ึ้น

กองช่าง

จุดเริ่มต้น N=15.4598000000000 E=101.7212266666666
จุดสิ้นสุด N=15.4371233333333 E=101.7243099999999
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้
5-9/25

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

26 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ. 1-0103
บ้านหนองคัน – บ้านโคกกุง
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลธาตุทอง อาเภอภูเขียวและ
ตาบลหนองขาม อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลธาตุทอง อาเภอภูเขียวและ
ตาบลหนองขาม อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
10,357,000
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 11.788 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี
PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 24,000.00 ตารางเมตร
พิกัด

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่ตาบล
ธาตุทอง อาเภอภูเขียว และ
ตาบลหนองขาม อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ
ประชาชนมีความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
ในการดารงชีวิต
ประจาวันที่ดขี ึ้น

กองช่าง

จุดเริ่มต้น N=16.2236799999999 E=102.195399999999
จุดสิ้นสุด N=16.1350400000000 E=102.169086666666
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้
5-9/26

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

27 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ. 1-0108
บ้านหนองฉิม – บ้านรังงาม
อาเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลหนองฉิม และตาบลรังงาม
อาเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ตาบล
หนองฉิม และตาบลรังงาม
อาเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

10,634,000

-

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 13.020 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี
PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 24,000.00 ตารางเมตร
พิกัด

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลหนองฉิม และตาบลรังงาม
อาเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ
ประชาชนมีความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
ในการดารงชีวิต
ประจาวันที่ดขี ึ้น

กองช่าง

จุดเริ่มต้น N=15.5640722222222 E=101.9531844444444
จุดสิ้นสุด N=15.4709911111111 E=101.98686444444444
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้
5-9/27

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

28 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ. 1-0079
บ้านยางบ่า – บ้านโคกสูง
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลโคกสูง
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลโคกสูง
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
3,102,000
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย กว้าง 9.00 เมตร
ยาว 8.284 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง
โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,120.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 6,720.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=15.855502222222 E=101.9924844444444
จุดสิ้นสุด N=15.8316222222222 E=101.9730055555555

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 80
1. ถนนมีประสิทธิภาพ
ของประชาชนในเขตพื้นที่
เพิ่มขึ้น
ตาบลโคกสูง
2. การคมนาคมขนส่ง
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรของ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
ประชาชนมีความ
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ สะดวก รวดเร็ว
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
และการสัญจรไป-มา
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
ในการดารงชีวิต
ประจาวันที่ดขี ึ้น

กองช่าง

ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้
5-9/28

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

29 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ. 1-0126
แยกทางหลวงสาย 225 –
บ้านไทรงาม อาเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลโป่งนก
อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลโป่งนก
อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
7,284,000
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 3.000 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง
โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,950.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 15,600.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=15.8302666666666 E=101.4900666666666
จุดสิ้นสุด N=15.8046799999999 E=101.4914677777777

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลโป่งนก
อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ
ประชาชนมีความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
ในการดารงชีวิต
ประจาวันที่ดขี ึ้น

กองช่าง

ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้
5-9/29

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

30 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ. 1-0011
แยกทางหลวง 225 – บ้านชีลอง
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลชีลอง
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลชีลอง
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

9,558,000

-

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 3.760 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี
PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,500.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 21,000.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=15.7936466666666 E=102.0074644444444
จุดสิ้นสุด N=15.7658199999999 E=101.9961511111111

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลชีลอง
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ
ประชาชนมีความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
ในการดารงชีวิต
ประจาวันที่ดขี ึ้น

กองช่าง

ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้
5-9/30

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

31 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ. 1-0118
บ้านท่าช้าง – บ้านท่ากูบ
อาเภอหนองบัวระเหว
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

4,841,000

-

-

1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตาบล ลักษณะสายทางเดิม
โสกปลาดุก อาเภอหนองบัวระเหว ถนนลาดยางชารุดเสียหาย กว้าง 6.00 เมตร
และตาบลท่ากูบ
ยาว 6.950 กิโลเมตร
อาเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ดาเนินการ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
และปลอดภัย
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,750.00 เมตร
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ตาบล หนา 0.04 เมตร
โสกปลาดุก อาเภอหนองบัวระเหว หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 10,500.00 ตารางเมตร
พิกัด
และตาบลท่ากูบ
อาเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 80 ของประชาชน
ในเขตพื้นที่ตาบลโสกปลาดุก
อาเภอหนองบัวระเหว
และตาบลท่ากูบ
อาเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ
ประชาชนมีความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
ในการดารงชีวิต
ประจาวันที่ดขี ึ้น

กองช่าง

จุดเริ่มต้น N=15.6921533333333 E=101.7327655555555
จุดสิ้นสุด N=15.6327755555555 E=101.7214100000000
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้
5-9/31

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

32 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ. 1-0113
บ้านหนองโจด – บ้านวังตะเฆ่
อาเภอหนองบัวระเหว
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลหนองบัวระเหว
และตาบลวังตะเฆ่ อาเภอ
หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลหนองบัวระเหว
และตาบลวังตะเฆ่ อาเภอ
หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

20,401,000

-

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 17.660 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง
โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 6,000.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 48,000.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=15.7751600000000 E=101.7563955555555
จุดสิ้นสุด N=15.8816322222222 E=101.6628233333333

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลหนองบัวระเหว
และตาบลวังตะเฆ่ อาเภอ
หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ
ประชาชนมีความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
ในการดารงชีวิต
ประจาวันที่ดขี ึ้น

กองช่าง

ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้
5-9/32

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

33 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ.1-0064
บ้านโนนเหม่า บ้านหนองหอยปัง
อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลนางแดด และตาบล
ถ้าวัวแดงอาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิได้ใช้ถนนใน
การสัญจร ไป-มาได้สะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลนางแดด และตาบล
ถ้าวัวแดงอาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิได้ใช้ถนนใน
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
17,152,000
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 23.350 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี
PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 5,000.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 40,000.00 ตารางเมตร
พิกัด

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลนางแดด และตาบล
ถ้าวัวแดง อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผู้ที่
สัญจรพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิตทาง
การเกษตรและการสัญจรไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของ
ประชาชนมีความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
ในการดารงชีวิต
ประจาวันที่ดขี ึ้น

กองช่าง

จุดเริ่มต้น N=16.0955500000000 E=101.5323033333333
จุดสิ้นสุด N=16.0450200000000 E=101.5122933333333
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้
5-9/33

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

34 ปรับปรุงถนนลาดยาง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่

ลักษณะสายทางเดิม

สายทาง ชย.ถ.1-0048

ตาบลโคกสะอาด

บ้านโคกสะอาด -

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

11,600,000

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 80

1. ถนนมีประสิทธิภาพ

ถนนลาดยาง ผิวจราจร กว้าง 8.00 เมตร

ของประชาชนในเขตพื้นที่

เพิ่มขึ้น

อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ยาว 6.074 กิโลเมตร

ตาบลโคกสะอาด

2. การคมนาคมขนส่ง

บ้านหัวคูสระ

ได้ใช้ถนนในการสัญจร

ดาเนินการ

อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ทางการเกษตรของ

อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว

ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING

รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร

ประชาชนมีความ

และปลอดภัย

ช่วงที่ 1 กม.1+245-กม.1+550 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร

พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ สะดวก รวดเร็ว

2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่

ยาว 305.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ตาบลโคกสะอาด

ช่วงที่ 2 กม.1+900-กม.3+200 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร

และการสัญจรไป-มา

3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ

อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ยาว 1,300.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

ในการดารงชีวิต

ได้ใช้ถนนในการขนส่ง

ช่วงที่ 3 กม.4+000-กม.5+000 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร

ประจาวันที่ดขี ึ้น

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่

ยาว 1,000.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

ช่วงที่ 4 กม.5+200-กม.6+074 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร

กองช่าง

ยาว 874.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ
1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
5-9/34

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 27,832.00 ตารางเมตร
พิกัด ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้น N=16.4901111111111 E=102.1132111111111
จุดสิ้นสุด N=16.4905900000000 E=102.1101922222222
พิกัด ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้น N=16.4900777777777 E=102.1072355555555
จุดสิ้นสุด N=16.4844688888888 E=102.0972977777777
พิกัด ช่วงที่ 3 จุดเริ่มต้น N=16.4815888888888 E=102.0904800000000
จุดสิ้นสุด N=16.4777600000000 E=102.0821766666666
พิกัด ช่วงที่ 4 จุดเริ่มต้น N=16.4766322222222 E=102.0805755555555
จุดสิ้นสุด N=16.4700811111111 E=102.0779577777777
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

5-9/35

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

35 ปรับปรุงถนนลาดยาง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่

ลักษณะสายทางเดิม

สายทาง ชย.ถ.1-0051

ตาบลโคกสะอาด อาเภอ

บ้านโคกสะอาด - บ้านโจด
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 80

1. ถนนมีประสิทธิภาพ

ถนนลาดยาง ผิวจราจร กว้าง 8.00 เมตร

ของประชาชนในเขตพื้นที่

เพิ่มขึ้น

ภูเขียวและตาบลสามสวน

ยาว 15.075 กิโลเมตร

ตาบลโคกสะอาด อาเภอภูเขียว 2. การคมนาคมขนส่ง

อาเภอบ้านแท่น จังหวัด

ดาเนินการ

และตาบลสามสวน อาเภอ

ทางการเกษตรของ

ชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ

ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING

บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

ประชาชนมีความ

สัญจร ไป-มาได้สะดวก

ช่วง กม.13+000-กม.15+075

รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร

สะดวก รวดเร็ว

รวดเร็ว และปลอดภัย

ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,075.00 เมตร

พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่

ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ

ตาบลโคกสะอาด อาเภอ

หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 16,600.00 ตารางเมตร

และการสัญจรไป-มา

ในการดารงชีวิต

ภูเขียวและตาบลสามสวน

พิกัด

อาเภอบ้านแท่น จังหวัด

จุดเริ่มต้น N=16.4588399999999 E=102.2347777777777

ชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการขนส่ง

จุดสิ้นสุด N=16.4415577777777 E=102.2386899999999

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่

ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

7,250,000

กองช่าง

ประจาวันที่ดขี ึ้น

5-9/36

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

36 ปรับปรุงถนนลาดยาง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)
ลักษณะสายทางเดิม

ตาบลผักปัง และตาบลกุดยม

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 80

1. ถนนมีประสิทธิภาพ

ถนนลาดยาง ผิวจราจร กว้าง 8.00 เมตร

ของประชาชนในเขตพื้นที่

เพิ่มขึ้น

บ้านหนองสองห้อง-บ้านโนนข่า อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ยาว 12.185.00 กิโลเมตร

ตาบลผักปัง และตาบลกุดยม

2. การคมนาคมขนส่ง

อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ได้ใช้ถนนในการสัญจร

ดาเนินการ

อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ทางการเกษตรของ

ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว

ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี

รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร

ประชาชนมีความ

และปลอดภัย

PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING

พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ สะดวก รวดเร็ว

2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่

ช่วง กม.6+100 - กม.9+000

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ตาบลผักปัง และตาบลกุดยม

ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,900.00 เมตร

และการสัญจรไป-มา

3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ

อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 17,400.00 ตารางเมตร

ในการดารงชีวิต

ได้ใช้ถนนในการขนส่ง

พิกัด

ประจาวันที่ดขี ึ้น

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่

จุดเริ่มต้น N=16.4406666666666 E=102.1685955555555

ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

จุดสิ้นสุด N=16.4513866666666 E=102.1767666666666

สายทาง ชย.ถ.1-0053

1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่

งบประมาณและที่ผ่านมา

7,626,000

กองช่าง

ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้
5-9/37

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

37 ปรับปรุงถนนลาดยาง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่

ลักษณะสายทางเดิม

สายทาง ชย.ถ. 1-0078

ตาบลบ้านเดื่อ อาเภอ

ถนนลาดยางชารุดเสียหาย กว้าง 8.00 เมตร

ของประชาชนในเขตพื้นที่ตาบล เพิ่มขึ้น

บ้านนาสีดา - บ้านนาคานหัก

เกษตรสมบูรณ์ และตาบล

ยาว 8.725 กิโลเมตร

บ้านเดื่อ อาเภอเกษตรสมบูรณ์ 2. การคมนาคมขนส่ง

อาเภอเกษตรสมบูรณ์

กุดชุมแสง อาเภอหนองบัวแดง

ดาเนินการ

และตาบลกุดชุมแสง อาเภอ

ทางการเกษตรของ

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ

ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING

หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ประชาชนมีความ

สัญจร ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว กม.5+660 - กม. 7+080

รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร

สะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย

พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

5,173,000

ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,420.00 เมตร

ร้อยละ 80

1. ถนนมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ตาบล ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ

บ้านเดื่อ อาเภอเกษตรสมบูรณ์

หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11,360.00 ตารางเมตร

และการสัญจรไป-มา

ในการดารงชีวิต

และตาบลกุดชุมแสง อาเภอ

พิกัด

หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง

จุดเริ่มต้น N=16.0520966666666 E=101.8605899999999
จุดสิ้นสุด N= 16.0455777777777 E=101.8702322222222

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่

ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

กองช่าง

ประจาวันที่ดขี ึ้น

5-9/38

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

38 ปรับปรุงถนนลาดยาง

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

10,680,000

-

-

(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตาบล ลักษณะสายทางเดิม

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 80

1. ถนนมีประสิทธิภาพ

สายทาง ชย.ถ. 1-0041

หนองคอนไทย อาเภอภูเขียว

ถนนลาดยาง ผิวจราจร กว้าง 8.00 เมตร

ของประชาชนในเขตพื้นที่

เพิ่มขึ้น

แยกทล.201 -

จังหวัดชัยภูมิ

ยาว 5.578 กิโลเมตร

หนองคอนไทย อาเภอภูเขียว

2. การคมนาคมขนส่งทาง

บ้านหนองคอนไทย

ได้ใช้ถนนในการสัญจร

ดาเนินการ

จังหวัดชัยภูมิ

การเกษตรของประชาชน

อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว

ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี

รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร

มีความสะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย

PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING

พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

กองช่าง

2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ตาบล ช่วงที่ 1 กม. 0+000 - กม. 1+300

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพในการ

หนองคอนไทย อาเภอภูเขียว

ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร

และการสัญจรไป-มา

ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

จังหวัดชัยภูมิ

ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

ได้ใช้ถนนในการขนส่ง

ช่วงที่ 2 กม. 1+700 - กม. 1+800

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่

ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร

ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
ช่วงที่ 3 กม. 1+950 - กม.3+730
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,780.00 เมตร
5-9/39

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 25,440.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 1 N=16.4551944444444 E=102.1222977777777
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 1 N= 16.4477188888888 E=102.1315744444444
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 2 N=16.4452599999999 E=102.1343522222222
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 2 N= 16.4446766666666 E=102.1351266666666
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 3 N=16.4438866666666 E=102.1362699999999
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 3 N= 16.4370822222222 E=102.1512800000000
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

5-9/40

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

39 ปรับปรุงถนนลาดยาง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

11,440,000

-

1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตาบล ลักษณะสายทางเดิม

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 80 ของประชาชน

1. ถนนมีประสิทธิภาพ

สายทาง ชย.ถ. 1-0055

หนองโพนงาม อาเภอเกษตร

ถนนลาดยาง ผิวจราจร กว้าง 8.00 เมตร

ในเขตพื้นที่ตาบลหนองโพนงาม เพิ่มขึ้น

บ้านสันติสขุ – บ้านโสกมะตูม

สมบูรณ์ และตาบลโนนคูณ

ยาว 11.823 กิโลเมตร

อาเภอเกษตรสมบูรณ์และตาบล 2. การคมนาคมขนส่ง

อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ดาเนินการ

โนนคูณ อาเภอคอนสาร

ทางการเกษตรของ

ได้ใช้ถนนในการสัญจร

ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี

จังหวัดชัยภูมิ

ประชาชนมีความ

ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว

PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING

รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร

สะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย

ช่วงที่ 1 กม. 0+000 - กม. 1+200

พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ตาบล ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ

หนองโพนงาม อาเภอเกษตร

ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

และการสัญจรไป-มา

ในการดารงชีวิต

สมบูรณ์ และตาบลโนนคูณ

ช่วงที่ 2 กม. 6+514 - กม. 7+380

อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 866.00 เมตร

ได้ใช้ถนนในการขนส่ง

ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่

ช่วงที่ 3 กม. 8+993 - กม.9+713 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร

ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

ยาว 720.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

กองช่าง

ประจาวันที่ดขี ึ้น

5-9/41

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ช่วงที่ 4 กม. 10+449 - กม.11+063 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 614.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 27,220.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 1 N=16.4686688888888 E=101.9503822222222
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 1 N= 16.4727500000000 E=101.9607455555555
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 2 N=16.4762388888888 E=102.0040522222222
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 2 N= 16.4771322222222 E=102.0120688888888
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 3 N= 16.4838555555555 E=102.0230133333333
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 3 N= 16.4892766666666 E=102.0264688888888
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 4 N=16.4962122222222 E=102.0263488888888
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 4 N= 16.5014111111111 E=102.0281055555555
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้
5-9/42

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

40 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่

(ผลผลิตของโครงการ)
ลักษณะสายทางเดิม

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

1,260,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 80

1. ถนนมีประสิทธิภาพ

สายทางบ้านถ้าแก้ว หมู่ที่ 2

ตาบลแหลมทอง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร

ของประชาชนในเขตพื้นที่

เพิ่มขึ้น

ตาบลแหลมทอง - บ้านเจียง

และตาบลบ้านเจียง

ยาว 860.00 เมตร

ตาบลแหลมทอง

2. การคมนาคมขนส่ง

หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านเจียง

อาเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ดาเนินการ

และตาบลบ้านเจียง

ทางการเกษตรของ

อาเภอภักดีชุมพล

ได้ใช้ถนนในการสัญจร

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

อาเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ประชาชนมีความ

จังหวัดชัยภูมิ

ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว

ปูผวิ จราจร Asphaltic Concrete

รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร

และปลอดภัย

ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 860.00 เมตร

พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่

หนา 0.03 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ

ตาบลแหลมทอง

5,160.00 ตารางเมตร

และการสัญจรไป-มา

ในการดารงชีวิต

และตาบลบ้านเจียง

พิกัด

กองช่าง

สะดวก รวดเร็ว

ประจาวันที่ดขี ึ้น

อาเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ จุดเริ่มต้น N=15.9804644444444 E=101.4484011111111
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง

จุดสิ้นสุด N=15.9833522222222 E=101.4554100000000

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่

ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้
5-9/43

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

41 ปรับปรุงถนนลาดยาง

1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่

ลักษณะสายทางเดิม

สายทาง ชย.ถ.1-0035

ตาบลช่องสามหมอ อาเภอ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

13,582,000

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 80

1. ถนนมีประสิทธิภาพ

ถนนลาดยางชารุดเสียหาย กว้าง 8.00 เมตร

ของประชาชนในเขตพื้นที่

เพิ่มขึ้น

บ้านสระแต้ - บ้านหนองผักหลอด แก้งคร้อและตาบลบ้านแท่น

ยาว 4.862 กิโลเมตร

ตาบลช่องสามหมอ

2. การคมนาคมขนส่ง

อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

อาเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

ดาเนินการ

อาเภอแก้งคร้อ

ทางการเกษตรของ

ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา

ปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผวิ Asphaltic Concrete

และตาบลบ้านแท่น

ประชาชนมีความ

ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 4,862.00 เมตร

อาเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ สะดวก รวดเร็ว

2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่

ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร

ตาบลช่องสามหมอ

หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 38,896.00 ตารางเมตร

พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ 3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ

อาเภอแก้งคร้อ

พิกัด

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

ในการดารงชีวิต

และตาบลบ้านแท่น

จุดเริ่มต้น N=16.2588800000000 E=102.2972233333333

และการสัญจรไป-มา

ประจาวันที่ดขี ึ้น

อาเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

จุดสิ้นสุด N=16.2989288888888 E=102.3013500000000

ได้ใช้ถนนในการขนส่ง

ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่

และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

กองช่าง

และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย
5-9/44

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

42 ปรับปรุงถนนลาดยาง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตาบล ลักษณะสายทางเดิม

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

1,017,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 80

1. ถนนมีประสิทธิภาพ

สายทางบ้านหนองกุงเก่า หมู่ที่ 6 กวางโจน และตาบลธาตุทอง

ถนนลาดยางชารุด กว้าง 5.00 เมตร

ของประชาชนในเขตพื้นที่ตาบล เพิ่มขึ้น

ตาบลกวางโจน -บ้านหนองกุงใหม่ อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ยาว 0.500 กิโลเมตร

กวางโจน และตาบลธาตุทอง

2. การคมนาคมขนส่ง

หมู่ที่ 3 ตาบลธาตุทอง

ได้ใช้ถนนในการสัญจร

ดาเนินการ

อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ทางการเกษตรของ

อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว

ปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผวิ Asphaltic Concrete

รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร

ประชาชนมีความ

และปลอดภัย

ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร

พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ สะดวก รวดเร็ว

2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ตาบล
กวางโจน และตาบลธาตุทอง
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
2,500.00 ตารางเมตร
พิกัด

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่

จุดสิ้นสุด N=16.2596800000000 E=102.1903022222222

ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

จุดเริ่มต้น N=16.2637544444444 E=102.1935599999999

กองช่าง

และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
ในการดารงชีวิต
ประจาวันที่ดขี ึ้น

และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

5-9/45

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

43 ปรับปรุงถนนลาดยาง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่

ลักษณะสายทางเดิม

สายทาง ชย.ถ.1-0054

ตาบลกวางโจน

บ้านหนองบัวพักเกวียน -

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 80

1. ถนนมีประสิทธิภาพ

ถนนลาดยางชารุดเสียหาย

ของประชาชนในเขตพื้นที่

เพิ่มขึ้น

อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

กว้าง 5.00-8.00 เมตร ยาว 2.570 กิโลเมตร

ตาบลกวางโจน

2. การคมนาคมขนส่ง

บ้านโนนตุ่น อาเภอภูเขียว

ได้ใช้ถนนในการสัญจร

ดาเนินการ

อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ทางการเกษตรของ

จังหวัดชัยภูมิ

ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว

ช่วงที่ 1 ปูผวิ Asphaltic Concrete ทับถนน คสล.

รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร

ประชาชนมีความ

และปลอดภัย

ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,700.00 เมตร

พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ สะดวก รวดเร็ว

2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่

ช่วงที่ 2 ปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผวิ Asphaltic Concrete

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ตาบลกวางโจน

ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร

และการสัญจรไป-มา

3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ

อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร

ในการดารงชีวิต

ได้ใช้ถนนในการขนส่ง

ช่วงที่ 3 ปรับปรุงถนนลาดยาง

ประจาวันที่ดขี ึ้น

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่

ปูผวิ Asphaltic Concrete

ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร

6,911,000

กองช่าง

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
13,860.00 ตารางเมตร
5-9/46

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

พิกัด ช่วงที่ 1
จุดเริ่มต้น N=16.2954177777777 E=102.2609955555555
จุดสิ้นสุด N=16.2813155555555 E=102.2548088888888
พิกัด ช่วงที่ 2
จุดเริ่มต้น N=16.2783755555555 E=102.2547977777777
จุดสิ้นสุด N=16.2781300000000 E=102.2554000000000
พิกัด ช่วงที่ 3
จุดเริ่มต้น N=16.2779566666666 E=102.2562633333333
จุดสิ้นสุด N=16.2740155555555 E=102.2624855555555
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

5-9/47

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่

(ผลผลิตของโครงการ)
ลักษณะสายทางเดิม

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

1,380,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 80

1. ถนนมีประสิทธิภาพ

สายทางบ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 5

ตาบลแหลมทอง

ถนนลูกรัง กว้าง 4.00 - 4.50 เมตร

ของประชาชนในเขตพื้นที่

เพิ่มขึ้น

ตาบลแหลมทอง -

และตาบลบ้านเจียง

ยาว 560.00 เมตร

ตาบลแหลมทอง

2. การคมนาคมขนส่ง

ดาเนินการ
ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 560.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
2,240.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
พิกัด

และตาบลบ้านเจียง
อาเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ทางการเกษตรของ
ประชาชนมีความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
ในการดารงชีวิต
ประจาวันที่ดขี ึ้น

บ้านโนนศิลาทอง หมู่ที่ 10
อาเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
ตาบลบ้านเจียง อาเภอภักดีชุมพล ได้ใช้ถนนในการสัญจร
จังหวัดชัยภูมิ
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลแหลมทอง
และตาบลบ้านเจียง
อาเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

จุดเริ่มต้น N=16.0049533333333 E=101.4479822222222
จุดสิ้นสุด N=16.0116777777777 E=101.4410922222222
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

กองช่าง

5-9/48

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

45 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่

(ผลผลิตของโครงการ)
ลักษณะสายทางเดิม

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

540,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 80

1. ถนนมีประสิทธิภาพ

สายทางบ้านซับไทรทอง หมู่ที่ 8 ตาบลแหลมทอง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร

ของประชาชนในเขตพื้นที่

เพิ่มขึ้น

ตาบลแหลมทอง -

และตาบลเจาทอง

ยาว 560.00 เมตร

ตาบลแหลมทอง

2. การคมนาคมขนส่ง

บ้านลาดชุมพล หมู่ที่ 1

อาเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ดาเนินการ

และตาบลเจาทอง

ทางการเกษตรของ

ตาบลเจาทอง อาเภอภักดีชุมพล ได้ใช้ถนนในการสัญจร

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผวิ จราจร Asphaltic Concrete

อาเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ประชาชนมีความ

จังหวัดชัยภูมิ

ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว

ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 560.00 เมตร

รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร

และปลอดภัย

หนา 0.03 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า

พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่

2,240.00 ตารางเมตร

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ

ตาบลแหลมทอง

พิกัด

และการสัญจรไป-มา

ในการดารงชีวิต

และตาบลเจาทอง

จุดเริ่มต้น N=15.9423499999999 E=101.4365355555555

กองช่าง

สะดวก รวดเร็ว

ประจาวันที่ดขี ึ้น

อาเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ จุดสิ้นสุด N=15.9438233333333 E=101.4315866666666
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง

ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่

และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย
5-9/49

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

46 ปรับปรุงถนนลาดยาง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่

(ผลผลิตของโครงการ)
ลักษณะสายทางเดิม

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

6,214,000

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 80

1. ถนนมีประสิทธิภาพ

สายทาง ชย.ถ. 1-0002 บ้านค่าย -ตาบลบ้านค่าย อาเภอเมืองชัยภูมิ ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร ยาว 1.030 กิโลเมตร

ของประชาชนในเขตพื้นที่

เพิ่มขึ้น

บ้านตาเนิน-บ้านละหาน

ตาบลตาเนิน อาเภอเนินสง่า

ดาเนินการ

ตาบลบ้านค่าย อาเภอเมืองชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนส่ง

อาเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

และตาบลละหาน อาเภอจัตรุ ัส

ขยายผิวจราจรถนนลาดยาง ปูผวิ Asphaltic Concrete

ตาบลตาเนิน อาเภอเนินสง่า

จังหวัดชัยภูมิ

งานขยายผิวจราจร กว้างข้างละ 3.00 เมตร

และตาบลละหาน อาเภอจัตรุ ัส ประชาชนมีความ

ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา

รวมผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,030.00 เมตร

จังหวัดชัยภูมิ

สะดวก รวดเร็ว

ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,180.00 ตารางเมตร

รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร

และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่

พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ 3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ

งานทางเชื่อมผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 440.00 เมตร

ทางการเกษตรของ

ตาบลบ้านค่าย อาเภอเมืองชัยภูมิ ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

ในการดารงชีวิต

ตาบลตาเนิน อาเภอเนินสง่าและ หรื
้นที่รวมไม่น้อ-กม.
ยกว่า 3,080.00 ตารางเมตร
พิกอัดพืกม.14+730
15+760
ตาบลละหาน อาเภอจัตรุ ัส

และการสัญจรไป-มา

ประจาวันที่ดขี ึ้น

จังหวัดชัยภูมิได้ใช้ถนนในการ

กองช่าง

จุดเริ่มต้น N=15.5632522222222 E=102.0045155555555

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ จุดสิ้นสุด N=15.5605600000000 E=101.9961388888888
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้
5-9/50

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

47 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ. 1-0089
แยกทางหลวง 205 บ้านหนองอีหลอ
อาเภอบาเหน็จณรงค์
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลบ้านตาล
อาเภอบาเหน็จรงค์
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลบ้านตาล
อาเภอบาเหน็จรงค์
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
การเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)
1,081,000

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 0.115 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผิว Asphaltic Concrete
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 920.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=15.4825500000000 E=101.7365833333333
จุดสิ้นสุด N=15.4835566666666 E=101.7367433333333
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลบ้านตาล
อาเภอบาเหน็จรงค์
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สัญจร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิตทาง
การเกษตรและการสัญจร
ไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่
ขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
การดารงชีวิตประจาวันที่
ดีขึ้น

กองช่าง

5-9/51

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

48 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ. 1-0077
บ้านเมืองเก่า - บ้านท่าเดื่อ
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลบ้านยาง
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลบ้านยาง
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
การเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
9,890,000
ถนนลาดยาง ผิวจราจร กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 5.756 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี
PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ช่วงที่ 1 กม. 0+000 - กม. 0+600
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
ช่วงที่ 2 กม. 2+565 - กม. 4+865
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,300.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 23,200.00 ตารางเมตร

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลบ้านยาง
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สัญจร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิตทาง
การเกษตรและการสัญจร
ไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่

กองช่าง

ขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
การดารงชีวิตประจาวันที่
ดีขึ้น

5-9/52

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

พิกัด
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 1 N=16.2831555555555 E=101.9244355555555
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 1 N= 16.2821633333333 E=101.9189300000000
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 2 N=16.2859799999999 E=101.9073088888888
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 2 N= 16.2991455555555 E=101.8870644444444
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

5-9/53

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

49 ปรับปรุงถนนลาดยาง
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม
379,000
สายทาง ชย.ถ. 1-0056 ตาบลคอนสาร และตาบลทุ่งพระ ถนนลาดยาง ผิวจราจร
บ้านคอนสาร - บ้านห้วยแก้ว อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ กว้าง 6.00-8.00 เมตร ยาว 10.000 กิโลเมตร
อาเภอคอนสาร
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา ดาเนินการ
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี
จังหวัดชัยภูมิ
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ตาบลคอนสาร และตาบลทุ่งพระ ช่วงที่ 1 กม. 1+690 - กม. 1+755
อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด ช่วงที่ 2 กม. 3+285 - กม. 3+345
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลคอนสาร และตาบล
ทุ่งพระ อาเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สัญจร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิตทาง
การเกษตรและการสัญจร
ไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่

กองช่าง

ขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
การดารงชีวิตประจาวันที่
ดีขึ้น

5-9/54

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

พิกัด
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 1 N=16.6201766666666 E=101.9028855555555
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 1 N= 16.6204855555555 E=101.9024222222222
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 2 N=16.6276300000000 E=101.8901777777777
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 2 N= 16.6279099999999 E=101.8896899999999
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

5-9/55

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

50 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ. 1-0057
บ้านหนองหล่ม บ้านนาผักเสี้ยน
อาเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลห้วยยาง และตาบล
ดงกลาง อาเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลห้วยยาง และตาบล
ดงกลาง อาเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
9,960,000
ถนนลาดยาง ผิวจราจร
กว้าง 6.00-8.00 เมตร ยาว 9.140 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี
PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ช่วงที่ 1 กม. 0+000 - กม. 0+772
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 772.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร
ช่วงที่ 2 กม. 2+511 - กม. 2+611
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
ช่วงที่ 3 กม. 4+452 - กม.5+180
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 728.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลห้วยยาง และตาบล
ดงกลาง อาเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สัญจร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิตทาง
การเกษตรและการสัญจร
ไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่

กองช่าง

ขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
การดารงชีวิตประจาวันที่
ดีขึ้น

5-9/56

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ช่วงที่ 4 กม. 5+415 - กม.5+960
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 545.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร
ช่วงที่ 5 กม. 7+413 - กม.8+622
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,209.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 24,198.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 1 N=16.4915444444444 E=101.9324999999999
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 1 N= 16.4968477777777 E=101.9349333333333
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 2 N=16.5091622222222 E=101.9398533333333
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 2 N=16.5100633333333 E=101.9399566666666
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 3 N= 16.5225755555555 E=101.9475088888888
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 3 N= 16.5243811111111 E=101.9540044444444
5-9/57

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 4 N=16.5246888888888 E=101.9561999999999
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 4 N= 16.5232988888888 E=101.9596166666666
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 5 N=16.5172188888888 E=101.9691188888888
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 5 N= 16.5174333333333 E=101.9802511111111
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

5-9/58

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

51 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ. 1-0102
บ้านเขว้า - บ้านหนอง
บัวบาน อาเภอบ้านเขว้า
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลบ้านเขว้า และตาบล
ลุ่มลาชี อาเภอบ้านเขว้า และ
ตาบลหนองบัวบาน
อาเภอจัตรุ ัส จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลบ้านเขว้า และตาบล
ลุ่มลาชี อาเภอบ้านเขว้า และ
ตาบลหนองบัวบาน
อาเภอจัตรุ ัส จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
3,192,000
ถนนลาดยาง ผิวจราจร กว้าง 6.00-8.00 เมตร
ยาว 13.265 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี
PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ช่วงที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร
ช่วงที่ 2 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร
ช่วงที่ 3 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,260.00 ตารางเมตร

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลบ้านเขว้า และตาบล
ลุ่มลาชี อาเภอบ้านเขว้า
และตาบลหนองบัวบาน
อาเภอจัตรุ ัส จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สัญจร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิตทาง
การเกษตรและการสัญจร
ไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่

กองช่าง

ขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
การดารงชีวิตประจาวันที่
ดีขึ้น

5-9/59

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

พิกัด
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 1 N=15.7549155555555 E=101.8849477777777
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 1 N= 15.7539300000000 E=101.8838866666666
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 2 N=15.7528488888888 E=101.8805544444444
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 2 N= 15.7517422222222 E=101.8779522222222
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 3 N=15.7325811111111 E=101.8740100000000
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 3 N= 15.7283600000000 E=101.8754388888888
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

5-9/60

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

52 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ. 1-0022
บ้านวังก้านเหลือง บ้านโนนน้อย
อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบบ้านค่าย อาเภอเมืองชัยภูมิ
และตาบลลุ่มลาชี
อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบบ้านค่าย อาเภอเมืองชัยภูมิ
และตาบลลุ่มลาชี
อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
4,710,000
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2.315 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ช่วงที่ 1 ปูผิว Asphaltic Concrete
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 680.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
ช่วงที่ 2 ปูผิว Asphaltic Concrete
ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
ช่วงที่ 3 ดินถมไหล่ทางด้านขวาทาง
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 2.50 เมตร
ช่วงที่ 4 ดินถมไหล่ทางด้านขวาทาง
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 2.00 เมตร
ช่วงที่ 5 ดินถมไหล่ทางด้านขวาทาง
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร หนา 2.00 เมตร

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบบ้านค่าย
อาเภอเมืองชัยภูมิ
และตาบลลุ่มลาชี
อาเภอบ้านเขว้า
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สัญจร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิตทาง
การเกษตรและการสัญจร
ไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่

กองช่าง

ขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
การดารงชีวิตประจาวันที่
ดีขึ้น

5-9/61

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ช่วงที่ 6 ปูผิว Asphaltic Concrete
ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
ช่วงที่ 7 ปูผิว Asphaltic Concrete
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร
ไหล่ทาง กว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
ช่วงที่ 8 ปูผิว Asphaltic Concrete
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร
ไหล่ทาง กว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่จราจรรวมไม่น้อยกว่า 11,765.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 1 N=15.6954966666666 E=101.9985377777777
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 1 N= 15.6915988888888 E=101.9938099999999
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 2 N=15.6901566666666 E=101.9888755555555
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 2 N= 15.6895144444444 E=101.9878499999999
5-9/62

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 3 N=15.6898088888888 E=101.9867888888888
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 3 N= 15.6899400000000 E=101.9861644444444
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 4 N= 15.6891511111111 E=101.9754499999999
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 4 N= 15.6890511111111 E=101.9747999999999
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 5 N= 15.6836055555555 E=101.9631655555555
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 5 N= 15.6806999999999 E=101.9617433333333
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 6 N= 15.6806999999999 E=101.9617433333333
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 6 N= 15.6806877777777 E=101.9608833333333
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 7 N= 15.6796299999999 E=101.9556177777777
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 7 N= 15.6793544444444 E=101.9545044444444
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 8 N= 15.6675722222222 E=101.9393799999999
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 8 N= 15.6648677777777 E=101.9341366666666
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้
5-9/63

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

53 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ. 1-0072
บ้านกุดละลม บ้านหนองแหน
อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลหนองนาแซง และตาบล
หนองไผ่ อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลหนองนาแซง และตาบล
หนองไผ่ อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
6,520,000
ถนนลาดยาง ผิวจราจร
กว้าง 6.00-8.00 เมตร ยาว 18.476 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี
PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ช่วงที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 920.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
ช่วงที่ 2 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร
ช่วงที่ 3 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 620.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 14,720.00 ตารางเมตร

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลหนองนาแซง
และตาบลหนองไผ่
อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สัญจร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิตทาง
การเกษตรและการสัญจร
ไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่

กองช่าง

ขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
การดารงชีวิตประจาวันที่
ดีขึ้น

5-9/64

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

พิกัด
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 1 N=15.7273477777777 E=102.0385266666666
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 1 N= 15.7244744444444 E=102.0464255555555
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 2 N=15.7383855555555 E=102.0881022222222
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 2 N= 15.7374466666666 E=102.0904366666666
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 3 N= 15.7177611111111 E=102.1384800000000
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 3 N= 15.7171822222222 E=102.1438544444444
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

5-9/65

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

54 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ. 1-0034
บ้านแก้งคร้อ - บ้านนา
หนองทุ่ม อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลช่องสามหมอ และตาบล
นาหนองทุ่ม อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลช่องสามหมอ และตาบล
นาหนองทุ่ม อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
8,221,000
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.544 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี
PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ช่วงที่ 1 0+070 - กม. 0+592
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 522.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
ช่วงที่ 2 0+741 - 2+467
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,726.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 17,984.00 ตารางเมตร

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลช่องสามหมอ
และตาบลนาหนองทุ่ม
อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สัญจร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิตทาง
การเกษตรและการสัญจร
ไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่

กองช่าง

ขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
การดารงชีวิตประจาวันที่
ดีขึ้น

5-9/66

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

พิกัด
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 1 N=16.1019700000000 E=102.2605900000000
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 1 N=16.0985700000000 E=102.2572455555555
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 2 N=16.0977477777777 E=102.2560833333333
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 2 N= 16.0851177777777 E=102.2479644444444
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

5-9/67

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

55 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ. 1-0029
บ้านหนองชาติ บ้านโนนเขวา
อาเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลคอนสวรรค์ และตาบล
ยางหวาย อาเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลคอนสวรรค์ และตาบล
ยางหวาย อาเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
6,961,000
ถนนลาดยาง ชารุดเสียหาย
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 3.425 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี
PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ช่วงที่ 1+560 - 3+425
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,865.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 14,920.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N =15.91184555555555 E=102.3023355555555
จุดสิ้นสุด N= 15.8957200000000 E=102.3061711111111
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลคอนสวรรค์
และตาบลยางหวาย
อาเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สัญจร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิตทาง
การเกษตรและการสัญจร
ไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่

กองช่าง

ขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
การดารงชีวิตประจาวันที่
ดีขึ้น

5-9/68

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

56 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ. 1-0081
บ้านนาโจด - บ้านหนอง
ปลาปึ่ง อาเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลศรีสาราญ
อาเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลศรีสาราญ
อาเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
9,864,000
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย
กว้าง 6.00-8.00 เมตร ยาว 10.577 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี
PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ช่วงที่ 1 0+000 - 0+683
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 683.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
ช่วงที่ 2 0+683 - 1+218
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 535.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร
ช่วงที่ 3 1+953 - 3+073
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,120.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลศรีสาราญ
อาเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สัญจร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิตทาง
การเกษตรและการสัญจร
ไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่

กองช่าง

ขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
การดารงชีวิตประจาวันที่
ดีขึ้น

5-9/69

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ช่วงที่ 4 4+452 - 5+452
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 21,394.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 1 N=15.9647188888888 E=102.3315377777777
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 1 N= 15.9650833333333 E=102.3379344444444
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 2 N=15.9650833333333 E=102.3379344444444
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 2 N=15.96506222222222 E=102.3427911111111
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 3 N= 15.9688822222222 E=102.3480455555555
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 3 N= 15.9745733333333 E=102.3516155555555
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 4 N=15.9792844444444 E=102.3634566666666
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 4 N= 15.9863566666666 E=102.3642799999999
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้
5-9/70

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

57 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ. 1-0082
บ้านยางหวาย - บ้านจอก
อาเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลยางหวาย
และตาบลคอนสวรรค์
อาเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลยางหวาย
และตาบลคอนสวรรค์
อาเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
9,977,000
ถนนลาดยาง ชารุดเสียหาย
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 6.269 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี
PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ช่วงที่ 2+275 - 4+995
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,720.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 21,760.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N =15.8920677777777 E=102.2906233333333
จุดสิ้นสุด N= 15.916384444444 E=102.2866999999999
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลยางหวาย
และตาบลคอนสวรรค์
อาเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สัญจร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิตทาง
การเกษตรและการสัญจร
ไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่

กองช่าง

ขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
การดารงชีวิตประจาวันที่
ดีขึ้น

5-9/71

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

58 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ.1-0084
บ้านโคกมั่งงอย-บ้านดงเย็น
อาเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลโคกมั่งงอย และตาบล
ห้วยไร่ อาเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลโคกมั่งงอย และตาบล
ห้วยไร่ อาเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
9,997,000
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 7.140 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี
PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ช่วงที่ 2+390 - 5+120 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 2,730.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 21,840.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=15.9515722222222 E=102.2297599999999
จุดสิ้นสุด N=15.9654455555555 E=102.2086311111111
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลโคกมั่งงอย
และตาบลห้วยไร่
อาเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สัญจร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิตทาง
การเกษตรและการสัญจร
ไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่

กองช่าง

ขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
การดารงชีวิตประจาวันที่
ดีขึ้น

5-9/72

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

59 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ.1-0125
บ้านห้วยหว้า บ้านหนองตาไก้
อาเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม
9,944,000
ตาบลห้วยบง อาเภอเมืองชัยภูมิ ถนนลาดยางชารุดเสียหาย
และตาบลหนองขาม
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 4.000 กิโลเมตร
อาเภอคอนสวรรค์
ดาเนินการ
จังหวัดชัยภูมิ
ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ช่วงที่ 0+540 - 3+240 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ยาว 2,700.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
ตาบลห้วยบง อาเภอเมืองชัยภูมิ หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 21,600.00 ตารางเมตร
และตาบลหนองขาม
พิกัด
อาเภอคอนสวรรค์
จุดเริ่มต้น N=15.8751777777777 E=102.1956755555555
จังหวัดชัยภูมิ
จุดสิ้นสุด N=15.8708633333333 E=102.2201099999999
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลห้วยบง อาเภอเมือง
ชัยภูมิ และตาบลหนองขาม
อาเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สัญจร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิตทาง
การเกษตรและการสัญจร
ไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่

กองช่าง

ขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
การดารงชีวิตประจาวันที่
ดีขึ้น

5-9/73

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

60 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ.1-0016
บ้านหนองหญ้ารังกา บ้านห้วยบง
อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลโพนทอง และตาบล
ห้วยบง อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลโพนทอง และตาบล
ห้วยบง อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
9,976,000
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 9.808 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี
PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ช่วงที่ 0+000 - 2+700 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 2,700.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 21,600.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=15.8363722222222 E=102.0814255555555
จุดสิ้นสุด N=15.8442844444444 E=102.1046522222222
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลโพนทอง และตาบล
ห้วยบง อาเภอเมืองชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สัญจร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิตทาง
การเกษตรและการสัญจร
ไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่

กองช่าง

ขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
การดารงชีวิตประจาวันที่
ดีขึ้น

5-9/74

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

61 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ.1-0017
บ้านลาดใหญ่ - บ้านห้วย
บงเหนือ อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลลาดใหญ่ และตาบล
ห้วยบง อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลลาดใหญ่ และตาบล
ห้วยบง อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
9,983,000
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 8.121 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี
PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ช่วงที่ 0+000-2+700 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 2,700.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 21,600.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=15.7883199999999 E=102.2046477777777
จุดสิ้นสุด N=15.8034899999999 E=102.1880344444444
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลลาดใหญ่ และตาบล
ห้วยบง อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สัญจร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิตทาง
การเกษตรและการสัญจร
ไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่

กองช่าง

ขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
การดารงชีวิตประจาวันที่
ดีขึ้น

5-9/75

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

62 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ.1-0024
บ้านกุดตุ้ม - บ้านหินกอง
อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลกุดตุ้ม และตาบลห้วยบง
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลกุดตุ้ม และตาบลห้วยบง
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ลักษณะสายทางเดิม
9,983,000
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 13.558 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ช่วงที่ 1 1+915-3+528 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,613.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
ช่วงที่ 2 6+813-7+888 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,075.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 21,504.00 ตารางเมตร
พิกัด จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 1 N=15.8271188888888 E=102.1537844444444
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 1 N=15.8342400000000 E=102.1644377777777
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 2 N=15.8600611111111 E=102.1758866666666
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 2 N=15.8640299999999 E=102.1846144444444
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลกุดตุ้ม และตาบล
ห้วยบง อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สัญจร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิตทาง
การเกษตรและการสัญจร
ไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่

กองช่าง

ขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
การดารงชีวิตประจาวันที่
ดีขึ้น

5-9/76

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

63 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ.1-0078
บ้านนาสีดา-บ้านนาคานหัก
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลบ้านเดื่อ อาเภอเกษตร
สมบูรณ์ และตาบลกุดชุมแสง
อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลบ้านเดื่อ อาเภอเกษตร
สมบูรณ์ และตาบลกุดชุมแสง
อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5,314,000

-

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 8.725 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี

PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ช่วงที่ 1+600-3+020 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,420.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11,360.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=16.0454611111111 E=101.8702688888888
จุดสิ้นสุด N=16.0522644444444 E=101.8605544444444
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลบ้านเดื่อ
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
และตาบลกุดชุมแสง
อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สัญจร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิตทาง
การเกษตรและการสัญจร
ไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่

กองช่าง

ขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
การดารงชีวิตประจาวันที่
ดีขึ้น

5-9/77

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

64 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ.1-0101
บ้านโนนจาน - บ้านหนอง
บัวบาน อาเภอจัตรุ ัส
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลละหาน และตาบลหนอง
บัวบาน อาเภอจัตรุ ัส
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลละหาน และตาบลหนอง
บัวบาน อาเภอจัตรุ ัส
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
689,000
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 0.310 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผิว Asphaltic Concrete
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,860.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=15.6512633333333 E=101.9238155555555
จุดสิ้นสุด N=15.6531333333333 E=101.9216744444444
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลละหาน
และตาบลหนองบัวบาน
อาเภอจัตรุ ัส จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สัญจร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิตทาง
การเกษตรและการสัญจร
ไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่

กองช่าง

ขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
การดารงชีวิตประจาวันที่
ดีขึ้น

5-9/78

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

65 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ.1-0118
บ้านท่าช้าง-บ้านท่ากูบ
อาเภอหนองบัวระเหว
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลโสกปลาดุก
อาเภอหนองบัวระเหว
และตาบลท่ากูบ อาเภอซับใหญ่
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลโสกปลาดุก
อาเภอหนองบัวระเหว
และตาบลท่ากูบ อาเภอซับใหญ่
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
3,721,000
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1.700 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผิว Asphaltic Concrete
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,700.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,200.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=15.6328266666666 E=101.7215622222222
จุดสิ้นสุด N=15.6475133333333 E=101.7217800000000
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลโสกปลาดุก
อาเภอหนองบัวระเหว
และตาบลท่ากูบ อาเภอ
ซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สัญจร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิตทาง
การเกษตรและการสัญจร
ไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่

กองช่าง

ขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
การดารงชีวิตประจาวันที่
ดีขึ้น

5-9/79

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

66 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ.1-0076
บ้านห้วยหลัว-บ้านป่ายาง
อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลห้วยหลัว อาเภอเมือง
ชัยภูมิ และตาบลลุ่มลาชี
อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลห้วยหลัว อาเภอเมือง
ชัยภูมิ และตาบลลุ่มลาชี
อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
5,927,000
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2.723 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ช่วงที่ 1 หินคลุกบดอัดแน่น คอสะพาน
กว้าง 10.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร หนา 1.50 เมตร (รวม 2 ด้าน)
ช่วงที่ 2 ปูผิว Asphaltic Concrete
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร
ช่วงที่ 3 ปูผิว Asphaltic Concrete
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร
ช่วงที่ 4 ดินถมไหล่ทางด้านขวาทาง กว้าง 1.00 เมตร
ยาว 70.00 เมตร หนา 1.00 เมตร
ช่วงที่ 5 ปูผิว Asphaltic Concrete
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 15,930.00 ตารางเมตร

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลห้วยหลัว
อาเภอเมืองชัยภูมิ
และตาบลลุ่มลาชี
อาเภอบ้านเขว้า
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สัญจร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิตทาง
การเกษตรและการสัญจร
ไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่

กองช่าง

ขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
การดารงชีวิตประจาวันที่
ดีขึ้น

5-9/80

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

พิกัด จุดก่อสร้างช่วงที่ 1
N=15.7197400000000 E=101.9882255555555
พิกัด ช่วงที่ 2
จุดเริ่มต้น N=15.7172133333333 E=101.9837955555555
จุดสิ้นสุด N=15.7174855555555 E=101.9793588888888
พิกัด ช่วงที่ 3
จุดเริ่มต้น N=15.7174855555555 E=101.9793588888888
จุดสิ้นสุด N=15.7172111111111 E=101.9685977777777
พิกัด ช่วงที่ 4
จุดเริ่มต้น N=15.7109077777777 E=101.9552699999999
จุดสิ้นสุด N=15.7104744444444 E=101.9548622222222
พิกัด ช่วงที่ 5
จุดเริ่มต้น N=15.7113100000000 E=101.93391222222222
จุดสิ้นสุด N=15.71113444444444 E=101.93297222222222
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้
5-9/81

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

67 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ.1-0113
บ้านหนองโจด-บ้านวังตะเฆ่
อาเภอหนองบัวระเหว
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลหนองบัวระเหว
และตาบลวังตะเฆ่
อาเภอหนองบัวระเหว
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลหนองบัวระเหว
และตาบลวังตะเฆ่
อาเภอหนองบัวระเหว
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
6,297,000
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 2.280 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผิว Asphaltic Concrete
ช่วงที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 340.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
ช่วงที่ 2 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 390.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
ช่วงที่ 3 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
ช่วงที่ 4 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
ช่วงที่ 5 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลหนองบัวระเหว
และตาบลวังตะเฆ่
อาเภอหนองบัวระเหว
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สัญจร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิตทาง
การเกษตรและการสัญจร
ไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่

กองช่าง

ขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
การดารงชีวิตประจาวันที่
ดีขึ้น

5-9/82

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ช่วงที่ 6 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 690.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 18,240.00 ตารางเมตร
พิกัด ช่วงที่ 1
จุดเริ่มต้น N=15.7783222222222 E=101.7535633333333
จุดสิ้นสุด N=15.7812833333333 E=101.7545088888888
พิกัด ช่วงที่ 2
จุดเริ่มต้น N=15.7819888888888 E=101.7547433333333
จุดสิ้นสุด N=15.7843277777777 E=101.7573500000000
พิกัด ช่วงที่ 3
จุดเริ่มต้น N=15.7923133333333 E=101.7633933333333
จุดสิ้นสุด N=15.7916333333333 E=101.7610455555555
พิกัด ช่วงที่ 4
จุดเริ่มต้น N=15.8481033333333 E=101.7184877777777
จุดสิ้นสุด N=15.8479733333333 E=101.7157377777777
5-9/83

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

พิกัด ช่วงที่ 5
จุดเริ่มต้น N=15.8525933333333 E=101.7163955555555
จุดสิ้นสุด N=15.8550822222222 E=101.7161955555555
พิกัด ช่วงที่ 6
จุดเริ่มต้น N=15.8711855555555 E=101.7075455555555
จุดสิ้นสุด N=15.8742800000000 E=101.7020700000000
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

5-9/84

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

68 ก่อสร้างสะพาน
คสล. ข้ามลาคันฉู
สายทาง ชย.ถ.1-0091
บ้านปะโค - บ้านโคกเพชร
อาเภอบาเหน็จณรงค์
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ดาเนินการ
4,694,000
ตาบลบ้านชวน และตาบลโคก ขนาดกว้าง 9.00 เมตร (ไม่มีทางเท้า)
โคกเพชรพัฒนา อาเภอบาเหน็จ ยาว 40.00 เมตร ( 10+10+10+10 )
ณรงค์ จังหวัดชัยภูมิได้ใช้สะพาน ตามแบบ มฐ.อบจ. เลขที่ 16-03-49
ในการสัญจรข้ามลาห้วยได้อย่าง ป้องกันการกัดเซาะคอสะพานชนิดดาดคอนกรีต
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ตามแบบ มฐ.อบจ.ชัยภูมิ เลขที่ 16-001-48
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
พิกัด จุดก่อสร้าง
ตาบลบ้านชวน และตาบลโคก N=15.4758699999999 E=101.5681788888888
โคกเพชรพัฒนา อาเภอบาเหน็จ
ณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้สะพานข้ามลาห้วยในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็วและปลอดภัย
3. เพื่อให้มีสะพานข้ามลาห้วย
ที่มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80
1. สะพานข้ามลาห้วยมี
ของประชาชนในเขตพื้นที่ ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ตาบลบ้านชวน
2. การคมนาคมขนส่งทาง
และตาบลโคกเพชรพัฒนา การเกษตรของประชาชน
อาเภอบาเหน็จณรงค์
มีความสะดวก รวดเร็ว
จังหวัดชัยภูมิ
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
รวมไปถึงผู้ที่สัญจรพื้นที่ 3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
ใกล้เคียงได้ใช้สะพานข้าม การดารงชีวิตประจาวันที่
ลาห้วยเพื่อการขนส่งผล ดีขึ้น
ผลิตทางการเกษตรและการ
สัญจร ไป-มา

กองช่าง

5-9/85

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

69 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ.1-0063
แยก ทล.2359 บ้านหนองสาราญ
อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลหนองแวง
อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลหนองแวง
อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
9,954,000
ถนนลาดยาง ผิวจราจร
กว้าง 6.00-8.00 เมตร ยาว 11.120 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี
PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ช่วงที่ 1 กม.2+500-กม.3+430 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 930.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
ช่วงที่ 2 กม.3+630-กม.4+800 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,170.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
ช่วงที่ 3 กม.5+000-กม.5+770 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 770.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 23,040.00 ตารางเมตร

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลหนองแวง
อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สัญจร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิตทาง
การเกษตรและการสัญจร
ไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่

กองช่าง

ขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
การดารงชีวิตประจาวันที่
ดีขึ้น

5-9/86

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

พิกัด ช่วงที่ 1
จุดเริ่มต้น N=16.0784833333333 E=101.7672199999999
จุดสิ้นสุด N=16.0788277777777 E=101.75915555555555
พิกัด ช่วงที่ 2
จุดเริ่มต้น N=16.0785966666666 E=101.7573800000000
จุดสิ้นสุด N=16.0803633333333 E=101.7469400000000
พิกัด ช่วงที่ 3
จุดเริ่มต้น N=16.0799077777777 E=101.7451222222222
จุดสิ้นสุด N=16.0776255555555 E=101.7384211111111
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

5-9/87

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

70 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ.1-0062
บ้านหนองไฮใต้ บ้านกุดชุมแสง
อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลหนองบัวแดง
และตาบลกุดชุมแสง
อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลหนองบัวแดง
และตาบลกุดชุมแสง
อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
8,583,000
ถนนลาดยาง ผิวจราจร
กว้าง 6.00-8.00 เมตร ยาว 4.000 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี
PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ช่วงที่ 1 กม.0+840-กม.1+040 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 200.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
ช่วงที่ 2 กม.1+372-กม.3+387 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 2,015.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
ช่วงที่ 3 กม.3+772-กม.4+000 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 228.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 19,544.00 ตารางเมตร

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลหนองบัวแดง
และตาบลกุดชุมแสง
อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สัญจร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิตทาง
การเกษตรและการสัญจร
ไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่

กองช่าง

ขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
การดารงชีวิตประจาวันที่
ดีขึ้น

5-9/88

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

พิกัด ช่วงที่ 1
จุดเริ่มต้น N=16.0554433333333 E=101.8225000000000
จุดสิ้นสุด N=16.0538300000000 E=101.8216355555555
พิกัด ช่วงที่ 2
จุดเริ่มต้น N=16.0508588888888 E=101.8213522222222
จุดสิ้นสุด N=16.0356333333333 E=101.8121844444444
พิกัด ช่วงที่ 3
จุดเริ่มต้น N=16.0330099999999 E=101.8098166666666
จุดสิ้นสุด N=16.03208888888888 E=101.8090366666666
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

5-9/89

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

71 ปรับปรุงถนนลาดยาง
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
สายทาง ชย.ถ.1-0064
ตาบลนางแดด และตาบล
บ้านโนนเหม่า - บ้านหนอง ถ้าวัวแดง อาเภอหนองบัวแดง
หอยปัง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลนางแดด และตาบล
ถ้าวัวแดง อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ลักษณะสายทางเดิม
9,657,000
ถนนลาดยาง ผิวจราจร
กว้าง 6.00-8.00 เมตร ยาว 23.250 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ช่วงที่ 1 กม.0+520-กม.2+900 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 2,380.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
ช่วงที่ 2 กม.2+900-กม.3+425 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 525.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 22,190.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 1 N=16.1892444444444 E=101.5940133333333
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 1 N=16.1701455555555 E=101.5837999999999
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 2 N=16.1701455555555 E=101.5837999999999
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 2 N=16.1672277777777 E=101.8584688888888
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลนางแดด และตาบล
ถ้าวัวแดง อาเภอหนอง
บัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สัญจร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิตทาง
การเกษตรและการสัญจร
ไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่

กองช่าง

ขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
การดารงชีวิตประจาวันที่
ดีขึ้น

5-9/90

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

72 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ.1-0065
บ้านนาเจริญ - บ้านห้วยกุ่ม
อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลหนองแวง และตาบล
นางแดด อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลหนองแวง และตาบล
นางแดด อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
6,045,000
ถนนลาดยาง ผิวจราจร
กว้าง 6.00-8.00 เมตร ยาว 11.120 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี
PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ช่วงที่ 1 กม.0+000-กม.0+285 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 285.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
ช่วงที่ 2 กม.0+670-กม.1+390 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 720.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
ช่วงที่ 3 กม.1+800-กม.2+550 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 750.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 13,470.00 ตารางเมตร

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลหนองแวง
และตาบลนางแดด
อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สัญจร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิตทาง
การเกษตรและการสัญจร
ไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่

กองช่าง

ขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
การดารงชีวิตประจาวันที่
ดีขึ้น

5-9/91

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

พิกัด ช่วงที่ 1
จุดเริ่มต้น N=16.1447211111111 E=101.6808155555555
จุดสิ้นสุด N=16.1427944444444 E=101.6796800000000
พิกัด ช่วงที่ 2
จุดเริ่มต้น N=16.1397822222222 E=101.6779088888888
จุดสิ้นสุด N=16.1387922222222 E=101.6713277777777
พิกัด ช่วงที่ 3
จุดเริ่มต้น N=16.1385899999999 E=101.6674722222222
จุดสิ้นสุด N=16.1361599999999 E=101.6610599999999
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

5-9/92

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

73 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ. 1-0106
บ้านไทรงาม - บ้านห้วยกุ่ม
อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลวังชมภู และตาบล
นางแดด อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลวังชมภู และตาบล
นางแดด อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
1,740,000
ถนนลาดยาง ผิวจราจร
กว้าง 4.00-6.00 เมตร ยาว 4.200 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปูผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ช่วงที่ 1 กม.0+000 - กม. 1+340
ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 1,340.00 เมตร หนา 0.03 เมตร
ช่วงที่ 2 กม.2+100 - กม.2+262
ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 162.00 เมตร หนา 0.03 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,510.00 ตารางเมตร

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลวังชมภู และตาบล
นางแดด อาเภอหนอง
บัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สัญจร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิตทาง
การเกษตรและการสัญจร
ไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่

กองช่าง

ขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
การดารงชีวิตประจาวันที่
ดีขึ้น

5-9/93

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

พิกัด
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 1 N=16.1267211111111 E=101.6195700000000
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 2 N=16.1404266666666 E=101.6251455555555
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 2 N= 16.1418844444444 E=101.6252922222222
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

5-9/94

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

74 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายทาง ชย.ถ. 1-0110
บ้านหนองสาราญ บ้านโสกรัง
อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลหนองแวง
และตาบลหนองบัวแดง
อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลหนองแวง
และตาบลหนองบัวแดง
อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
6,337,000
ถนนดิน ผิวจราจร
กว้าง 6.00-8.00 เมตร ยาว 4.850 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ก่อสร้างถนนหินคลุก
งานดินบดอัดแน่น กว้าง 6.30 เมตร
ยาว 4,400.00 เมตร หนา 0.50 เมตร
งานหินคลุกบดอัดแน่น ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 4,400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 26,400.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=16.0931988888888 E=101.7152655555555
จุดสิ้นสุด N= 16.0806899999999 E=101.7502200000000
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลหนองแวง
และตาบลหนองบัวแดง
อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สัญจร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิตทาง
การเกษตรและการสัญจร
ไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่

กองช่าง

ขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
การดารงชีวิตประจาวันที่
ดีขึ้น

5-9/95

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

75 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ. 1-0111
บ้านนาเจริญ บ้านสระพุงเหนือ
อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลหนองแวง
อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลหนองแวง
อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
3,656,000
ถนนลาดยาง ผิวจราจร
กว้าง 6.00-8.00 เมตร ยาว 5.775 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง
(โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING เฉพาะช่วงที่ 3)
ช่วงที่ 1 กม.0+000 - กม. 0+530
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 530.00 เมตร
หนา 0.03 เมตร
ช่วงที่ 2 กม.0+530 - กม. 0+650
ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร
หนา 0.03 เมตร
ช่วงที่ 3 กม.4+515 - กม. 5+275
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 760.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลหนองแวง
อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สัญจร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิตทาง
การเกษตรและการสัญจร
ไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่

กองช่าง

ขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
การดารงชีวิตประจาวันที่
ดีขึ้น

5-9/96

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 9,860.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 1 N=16.1442700000000 E=101.6821477777777
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 1 N= 16.1471688888888 E=101.6838855555555
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 2 N=16.1471688888888 E=101.6838855555555
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 2 N=16.1479722222222 E=101.6847111111111
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 3 N= 16.1719655555555 E=101.6960211111111
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 3 N= 16.1780299999999 E=101.6993955555555
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

5-9/97

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

76 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ.1-0074
บ้านท่าหว้า-บ้านดอนขวาง
อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลบ้านค่าย
และตาบลโนนสาราญ
อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลบ้านค่าย
และตาบลโนนสาราญ
อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
13,913,000
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 9.326 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี
PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 4,000.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 32,000.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N 15.6691111111111 E 102.0361211111111
จุดสิ้นสุด N 15.6750200000000 E 102.1152211111111
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลบ้านค่าย
และตาบลโนนสาราญ
อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สัญจร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิตทาง
การเกษตรและการสัญจร
ไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่

กองช่าง

ขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
การดารงชีวิตประจาวันที่
ดีขึ้น

5-9/98

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

77 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ. 1-0006
แยกทางหลวง 2179 บ้านวังเสมา อาเภอจัตรุ ัส
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลบ้านกอก และตาบล
กุดน้าใส อาเภอจัตรุ ัส
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลบ้านกอก และตาบล
กุดน้าใส อาเภอจัตรุ ัส
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
1,572,000
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 0.555 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผิว Asphaltic Concrete
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 555.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,440.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=15.5643266666666 E=101.8352111111111
จุดสิ้นสุด N=15.5656199999999 E=101.8302422222222
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลบ้านกอก และตาบล
กุดน้าใส อาเภอจัตรุ ัส
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สัญจร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิตทาง
การเกษตรและการสัญจร
ไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่

กองช่าง

ขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
การดารงชีวิตประจาวันที่
ดีขึ้น

5-9/99

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

78 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
สายทาง ชย.ถ. 1-0009
บาเหน็จณรงค์ - ซับใหญ่
อาเภอบาเหน็จณรงค์
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลบ้านชวน
อาเภอบาเหน็จณรงค์
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลบ้านชวน
อาเภอบาเหน็จณรงค์
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
1,120,000
ถนนลาดยางชารุด
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร
ดาเนินการ
ผิวจราจร กว้าง 8.00 เมตร ระยะทางรวม 235.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,880.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=15.5052699999999 E=101.6847833333333
จุดสิ้นสุด N= 15.5069355555555 E=101.6834477777777
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลบ้านชวน
อาเภอบาเหน็จณรงค์
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สัญจร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิตทาง
การเกษตรและการสัญจร
ไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่

กองช่าง

ขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
การดารงชีวิตประจาวันที่
ดีขึ้น

5-9/100

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

79 ปรับปรุงถนนลาดยาง
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
สายทาง ชย.ถ. 1-0011 ตาบลชีลอง อาเภอเมืองชัยภูมิ
แยกทางหลวง 225 จังหวัดชัยภูมิ
บ้านชีลอง อาเภอเมืองชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
จังหวัดชัยภูมิ
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลชีลอง อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
4,612,000
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 1.575 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผิว Asphaltic Concrete
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,575.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,600.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=15.7936399999999 E=102.0074855555555
จุดสิ้นสุด N=15.7823866666666 E=101.9994188888888
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลชีลอง อาเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สัญจร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิตทาง
การเกษตรและการสัญจร
ไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่

กองช่าง

ขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
การดารงชีวิตประจาวันที่
ดีขึ้น

5-9/101

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

80 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ. 1-0014
บ้านบุ่งคล้า - บ้านกุดตุ้ม
อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม
4,418,000
ตาบลบุ่งคล้า และตาบลกุดตุ้ม ถนนลาดยางชารุดเสียหาย
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 1.500 กิโลเมตร
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา ดาเนินการ
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผิว Asphaltic Concrete
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร
ตาบลบุ่งคล้า และตาบลกุดตุ้ม ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต พิกัด
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด จุดเริ่มต้น N=15.7878744444444 E=102.1163522222222
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย
จุดสิ้นสุด N=15.7961299999999 E=102.1256455555555
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลบุ่งคล้า และตาบล
กุดตุ้ม อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สัญจร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิตทาง
การเกษตรและการสัญจร
ไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่

กองช่าง

ขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
การดารงชีวิตประจาวันที่
ดีขึ้น

5-9/102

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

81 ปรับปรุงถนนลาดยาง
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม
891,000
สายทาง ชย.ถ. 1-0019 ตาบลบุ่งคล้า และตาบลหนองไผ่ ถนนลาดยางชารุดเสียหาย
บ้านโนนหัวนา - บ้านดอนกู่ อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 0.320 กิโลเมตร
อาเภอเมืองชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา ดาเนินการ
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผิว Asphaltic Concrete
จังหวัดชัยภูมิ
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร
ตาบลบุ่งคล้า และตาบลหนองไผ่ ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,560.00 ตารางเมตร
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต พิกัด
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด จุดเริ่มต้น N=15.7730044444444 E=102.0843922222222
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย
จุดสิ้นสุด N=15.7726922222222 E=102.0872999999999
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่
ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่ ขึ้น
ตาบลบุ่งคล้า และตาบล 2. การคมนาคมขนส่งทาง
หนองไผ่ อาเภอเมืองชัยภูมิ การเกษตรของประชาชน
จังหวัดชัยภูมิ
มีความสะดวก รวดเร็ว
รวมไปถึงผู้ที่สัญจร
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน 3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
เพื่อการขนส่งผลผลิตทาง การดารงชีวิตประจาวันที่
การเกษตรและการสัญจร ดีขึ้น
ไป-มา

กองช่าง

5-9/103

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

82 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ. 1-0023
บ้านหนองนาแซง บ้านโนนหว้านไพร
อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลชีลอง อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลชีลอง อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
5,100,000
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย
กว้าง 7.00-8.00 เมตร ยาว 1.840 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผิว Asphaltic Concrete
ช่วงที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,040.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
ช่วงที่ 2 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร (ซ่อมคอสะพาน)
ช่วงที่ 3 ผิวจราจร กว้าง 7.00 เมตร ยาว 790.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 13,930.00 ตารางเมตร

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลชีลอง อาเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สัญจร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิตทาง
การเกษตรและการสัญจร
ไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่

กองช่าง

ขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
การดารงชีวิตประจาวันที่
ดีขึ้น

5-9/104

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

พิกัด
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 1 N=15.7395311111111 E=101.9686422222222
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 1 N=15.7307188888888 E=101.9706100000000
จุดปรับปรุง ช่วงที่ 2 N=15.7285511111111 E=101.9730855555555
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 3 N=15.7264822222222 E=101.9748555555555
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 3 N=15.7235855555555 E=101.9798422222222
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

5-9/105

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

83 ปรับปรุงถนนลาดยาง
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
สายทาง ชย.ถ. 1-0045 ตาบลหนองตูม และตาบล
บ้านสว่าง - บ้านพรมเหนือ บ้านแก้ง อาเภอภูเขียว
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลหนองตูม และตาบล
บ้านแก้ง อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ลักษณะสายทางเดิม
3,765,000
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 1.435 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผิว Asphaltic Concrete
ช่วงที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร
ช่วงที่ 2 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,185.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,980.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 1 N=16.3735700000000 E=102.1014300000000
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 1 N=16.3758411111111 E=102.1015133333333
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 2 N=16.3776977777777 E=102.1006100000000
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 2 N=16.3855333333333 E=102.0959411111111
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลหนองตูม และตาบล
บ้านแก้ง อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สัญจร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิตทาง
การเกษตรและการสัญจร
ไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่

กองช่าง

ขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
การดารงชีวิตประจาวันที่
ดีขึ้น

5-9/106

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

84 ปรับปรุงถนนลาดยาง
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
สายทาง ชย.ถ. 1-0047 ตาบลโอโล อาเภอภูเขียว
บ้านหนองตาไก้ - บ้านโอโล จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สัญจรไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลโอโล อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ออกสู่ท้องตลาด ได้รวดเร็ว
ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
4,706,000
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 1.700 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผิว Asphaltic Concrete
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,700.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 13,600.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=16.3443866666666 E=102.1701577777777
จุดสิ้นสุด N=16.3578711111111 E=102.1755455555555
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่
ร้อยละ 80
กองช่าง
ของประชาชนในเขตพื้นที่ ขึ้น
ตาบลโอโล อาเภอภูเขียว 2. การคมนาคมขนส่งทาง
จังหวัดชัยภูมิ
การเกษตรของประชาชน
รวมไปถึงผู้ที่สัญจรพื้นที่ มีความสะดวก รวดเร็วและ
ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
และการสัญจร ไป-มา
การดารงชีวิตประจาวันที่
ดีขึ้น

5-9/107

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

85 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ. 1-0050
บ้านแดง - บ้านสว่าง
อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลหนองตูม อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ
สัญจรไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลหนองตูม อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ออกสู่ท้องตลาด ได้รวดเร็ว
ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
930,000
ถนนลาดยาง ชารุดเสียหาย
กว้าง 7.00 เมตร ยาว 0.385 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผิว Asphaltic Concrete
ผิวจราจร กว้าง 7.00 เมตร ยาว 385.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,695.00 ตารางเมตร

พิกัด
จุดเริ่มต้น N =16.3708544444444 E=102.1190455555555
จุดสิ้นสุด N= 16.3715433333333 E=102.1154899999999

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่
ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่ ขึ้น
ตาบลหนองตูม
2. การคมนาคมขนส่งทาง
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ การเกษตรของประชาชน
รวมไปถึงผู้ที่สัญจรพื้นที่ มีความสะดวก รวดเร็ว
ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
และการสัญจร ไป-มา
การดารงชีวิตประจาวันที่
ดีขึ้น

กองช่าง

ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

5-9/108

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

86 ปรับปรุงถนนลาดยาง
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
สายทาง ชย.ถ. 1-0051 ตาบลโคกสะอาด
บ้านโคกสะอาด - บ้านโจด ตาบลหนองคอนไทย
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ อาเภอภูเขียว และตาบลสามสวน
อาเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลโคกสะอาด
ตาบลหนองคอนไทย
อาเภอภูเขียว และตาบลสามสวน

อาเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ลักษณะสายทางเดิม
2,713,000
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 0.990 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผิว Asphaltic Concrete
ช่วงที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 825.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
ช่วงที่ 2 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,920.00 ตารางเมตร
พิกัด จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 1 N=16.4565211111111 E=102.235989999999
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 1 N=16.4515800000000 E=102.2411611111111
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 2 N=16.4443344444444 E=102.2400522222222
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 2 N=16.4429700000000 E=102.2395811111111
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่
ร้อยละ 80
กองช่าง
ของประชาชนในเขตพื้นที่ ขึ้น
ตาบลโคกสะอาด
2. การคมนาคมขนส่งทาง
ตาบลหนองคอนไทย
การเกษตรของประชาชน
อาเภอภูเขียว และตาบล มีความสะดวก รวดเร็วและ
สามสวน อาเภอบ้านแท่น ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
จังหวัดชัยภูมิ
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
รวมไปถึงผู้ที่สัญจรพื้นที่ การดารงชีวิตประจาวันที่
ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ ดีขึ้น
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจร ไป-มา

5-9/109

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

87 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ. 1-0053
บ้านหนองสองห้อง บ้านโนนข่า อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลผักปัง และตาบล
หนองคอนไทย อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ
สัญจรไป-มา ได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลผักปัง และตาบล
หนองคอนไทย อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ออกสู่ท้องตลาด ได้รวดเร็ว
ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
5,232,000
ถนนลาดยาง ชารุดเสียหาย
กว้าง 6.00-8.00 เมตร ยาว 2.555 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผิว Asphaltic Concrete
ช่วงที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 60.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
ช่วงที่ 2 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,075.00 เมตร
ช่วงที่ 3 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,420.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 15,450.00 ตารางเมตร

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่
ร้อยละ 80
กองช่าง
ของประชาชนในเขตพื้นที่ ขึ้น
ตาบลผักปัง และตาบล 2. การคมนาคมขนส่งทาง
หนองคอนไทย อาเภอภูเขียว การเกษตรของประชาชน
จังหวัดชัยภูมิ
มีความสะดวก รวดเร็วและ
รวมไปถึงผู้ที่สัญจรพื้นที่ ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ 3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร การดารงชีวิตประจาวันที่
และการสัญจร ไป-มา
ดีขึ้น

5-9/110

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

พิกัด
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 1 N=16.4253122222222 E=102.1303444444444
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 1 N=16.4254844444444 E=102.1309066666666
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 2 N=16.4296300000000 E=102.1618811111111
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 2 N=16.434483333333 E=102.1675733333333
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 3 N=16.4410677777777 E=102.1689744444444
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 3 N=16.4473944444444 E=102.1785344444444
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

5-9/111

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

88 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ. 1-0071
บ้านศาลา - บ้านตลาด
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลกุดเลาะ อาเภอเกษตร
สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลกุดเลาะ อาเภอเกษตร
สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ลักษณะสายทางเดิม
5,903,000
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย
กว้าง 6.00-8.00 เมตร ยาว 2.483 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ช่วงที่ 1 กม.0+000 - กม. 0+876
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 876.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
ช่วงที่ 2 กม.1+150 - กม.2+483
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,333.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 13,254.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=16.3075544444444 E=101.9603411111111
จุดสิ้นสุด N=16.3092577777777 E=101.9717422222222
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่
ร้อยละ 80
กองช่าง
ของประชาชนในเขตพื้นที่ ขึ้น
ตาบลกุดเลาะ
2. การคมนาคมขนส่งทาง
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
การเกษตรของประชาชน
จังหวัดชัยภูมิ
มีความสะดวก รวดเร็วและ
รวมไปถึงผู้ที่สัญจรพื้นที่ ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ 3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร การดารงชีวิตประจาวันที่
และการสัญจร ไป-มา
ดีขึ้น

5-9/112

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

89 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ. 1-0075
บ้านหนองบัวขาว -

บ้านท่าขามแป
อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลชีลอง อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลชีลอง อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ออกสู่ท้องตลาด ได้รวดเร็ว
ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ลักษณะสายทางเดิม
4,598,000
ถนนลาดยาง ชารุดเสียหาย
กว้าง 6.00-8.00 เมตร ยาว 1.725 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผิว Asphaltic Concrete
ช่วงที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,010.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
ช่วงที่ 2 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 725.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,430.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 1 N=15.7543077777777 E=101.9403499999999
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 1 N=15.7461522222222 E=101.9441477777777
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 2 N=15.7461522222222 E=101.9441477777777
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 2 N=15.7427344444444 E=101.9474811111111
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่
ร้อยละ 80
กองช่าง
ของประชาชนในเขตพื้นที่ ขึ้น
ตาบลชีลอง อาเภอเมือง 2. การคมนาคมขนส่งทาง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
การเกษตรของประชาชน
รวมไปถึงผู้ที่สัญจรพื้นที่ มีความสะดวก รวดเร็วและ
ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
และการสัญจร ไป-มา
การดารงชีวิตประจาวันที่
ดีขึ้น

5-9/113

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

90 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ. 1-0090
แยกทางหลวง 205-บ้านกุ่ม
อาเภอบาเหน็จณรงค์
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลหัวทะเล และตาบล
บ้านเพชร อาเภอบาเหน็จณรงค์
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลหัวทะเล และตาบล
บ้านเพชร อาเภอบาเหน็จณรงค์
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ออกสู่ท้องตลาด ได้รวดเร็ว
ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

1,533,000

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยาง ผิวจราจร
กว้าง 6.00-8.00 เมตร ยาว 5.775 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผิว Asphaltic Concrete
ช่วงที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 30.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
ช่วงที่ 2 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 10.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
ช่วงที่ 3 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 520.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า 4,480.00 ตารางเมตร

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่
ร้อยละ 80
กองช่าง
ของประชาชนในเขตพื้นที่ ขึ้น
ตาบลหัวทะเล
2. การคมนาคมขนส่งทาง
และตาบลบ้านเพชร
การเกษตรของประชาชน
อาเภอบาเหน็จณรงค์
มีความสะดวก รวดเร็วและ
จังหวัดชัยภูมิ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
รวมไปถึงผู้ที่สัญจรพื้นที่ 3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ การดารงชีวิตประจาวันที่
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ดีขึ้น
และการสัญจร ไป-มา

5-9/114

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

พิกัด
ช่วงที่ 1 N=15.4445644444444 E=101.7255700000000
ช่วงที่ 2 N= 15.4437277777777 E=101.7255277777777
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 3 N= 15.4409411111111 E=101.7258955555555
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 3 N= 15.4371255555555 E=101.7242411111111
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

5-9/115

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

91 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ. 1-0107
บ้านวังอ้ายโพธิ์ บ้านวังใหม่พัฒนา
อาเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลบ้านไร่ อาเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ
ไสัญจร ป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลบ้านไร่ อาเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ออกสู่ท้องตลาด ได้รวดเร็ว
ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
9,990,000
ถนนลาดยาง ชารุดเสียหาย
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 8.021 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผิว Asphaltic Concrete
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,765.00 เมตร
ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 30,120.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N =15.5788477777777 E=101.5024900000000
จุดสิ้นสุด N= 15.5477433333333 E=101.4505844444444
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่
ร้อยละ 80
กองช่าง
ของประชาชนในเขตพื้นที่ ขึ้น
ตาบลหนองตูม อาเภอ 2. การคมนาคมขนส่งทาง
ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
การเกษตรของประชาชน
รวมไปถึงผู้ที่สัญจรพื้นที่ มีความสะดวก รวดเร็วและ
ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
และการสัญจร ไป-มา
การดารงชีวิตประจาวันที่
ดีขึ้น

5-9/116

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

92 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ. 1-0114
บ้านตลาดทราย บ้านกุดกว้าง
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลบ้านหัน อาเภอเกษตร
สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลบ้านหัน อาเภอเกษตร
สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
9,747,000
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 9.013 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี
PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,800.00 เมตร
ไหล่ทางกว้า ข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 22,400.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=16.3039544444444 E=102.0181933333333
จุดสิ้นสุด N=16.3344999999999 E=102.0184244444444
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลบ้านหัน
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผู้
ที่สัญจรพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้
ถนนเพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
สัญจร ไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่

กองช่าง

ขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
การดารงชีวิตประจาวันที่
ดีขึ้น

5-9/117

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

93 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ.1-0117
บ้านห้วยยายจิ๋ว บ้านวังตาลาดสมบูรณ์
อาเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลห้วยยายจิ๋ว
อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลห้วยยายจิ๋ว
อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)
9,990,000

(บาท)

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 8.350 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผิว Asphaltic Concrete
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,800.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 30,400.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=15.4190855555555 E=101.5450866666666
จุดสิ้นสุด N=15.4606877777777 E=101.5100688888888
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่
ร้อยละ 80
กองช่าง
ของประชาชนในเขตพื้นที่ ขึ้น
ตาบลห้วยยายจิ๋ว
2. การคมนาคมขนส่งทาง
อาเภอเทพสถิต
การเกษตรของประชาชน
จังหวัดชัยภูมิ
มีความสะดวก รวดเร็วและ
รวมไปถึงผู้ที่สัญจรพื้นที่ ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ 3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร การดารงชีวิตประจาวันที่
และการสัญจร ไป-มา
ดีขึ้น

5-9/118

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

94 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ.1-0126
แยก ทล.228-บ้านไทรงาม
อาเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลโป่งนก อาเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลโป่งนก อาเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ออกสู่ท้องตลาด ได้รวดเร็ว
ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

8,805,000

-

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 3.000 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี
PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
0+500 - 3+000 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 2,500.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 20,000.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=15.8265511111111 E=101.4885777777777
จุดสิ้นสุด N=15.8046488888888 E=101.4914666666666
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลโป่งนก
อาเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สัญจรพื้นที่
ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อ
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการสัญจร
ไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่

กองช่าง

ขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
การดารงชีวิตประจาวันที่
ดีขึ้น

5-9/119

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

95 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ. 1-0001
แก้งคร้อ - ท่ามะไฟหวาน
อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลช่องสามหมอ
ตาบลหนองขาม ตาบลโคกกุง
ตาบลท่ามะไฟหวาน และตาบล
เก่าย่าดี อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลช่องสามหมอ
ตาบลหนองขาม ตาบลโคกกุง
ตาบลท่ามะไฟหวาน และตาบล
เก่าย่าดี อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

8,917,000

-

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย
กว้าง 8.00-10.00 เมตร ยาว 32.310 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี
PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ช่วงที่ 1 กม.0+000 - กม. 0+320
ผิวจราจร กว้าง 8.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร
ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
ช่วงที่ 2 กม.1+153 - กม.3+243
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,090.00 เมตร
ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 19,920.00 ตารางเมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 19,920.00 ตารางเมตร

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่
ร้อยละ 80
กองช่าง
ของประชาชนในเขตพื้นที่ ขึ้น
ตาบลช่องสามหมอ
2. การคมนาคมขนส่งทาง
ตาบลหนองขาม
การเกษตรของประชาชน
ตาบลโคกกุง
มีความสะดวก รวดเร็วและ
ตาบลท่ามะไฟหวาน
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
และตาบลเก่าย่าดี
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
อาเภอแก้งคร้อ
การดารงชีวิตประจาวันที่
จังหวัดชัยภูมิ
ดีขึ้น
รวมไปถึงผู้ที่สัญจรพื้นที่
ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจร ไป-มา

5-9/120

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
ออกสู่ท้องตลาด ได้รวดเร็ว
ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

พิกัด
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 1 N=16.1205555555555 E=102.2525722222222
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 1 N=16.1191388888888 E=102.2499922222222
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 2 N=16.1146022222222 E=102.2438611111111
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 2 N=16.1191055555555 E=102.2249933333333
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

5-9/121

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

96 ปรับปรุงถนนลาดยาง
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
สายทาง ชย.ถ. 1-0030 ตาบลช่องสามหมอ ตาบลโคกกุง
บ้านโนนทองหลาง และตาบลนาหนองทุ่ม
บ้านโคกล่าม อาเภอแก้งคร้อ อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลช่องสามหมอ ตาบลโคกกุง
และตาบลนาหนองทุ่ม
อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

9,883,000

-

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 5.863 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี
PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
กม.0+872 - กม. 3+592
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,720.00 เมตร
ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 21,760.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=16.1127444444444 E=102.2225477777777
จุดสิ้นสุด N=16.1017766666666 E=102.2018500000000
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่
ร้อยละ 80
กองช่าง
ของประชาชนในเขตพื้นที่ ขึ้น
ตาบลช่องสามหมอ
2. การคมนาคมขนส่งทาง
ตาบลโคกกุง
การเกษตรของประชาชน
และตาบลนาหนองทุ่ม มีความสะดวก รวดเร็วและ
อาเภอแก้งคร้อ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
จังหวัดชัยภูมิ
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
รวมไปถึงผู้ที่สัญจรพื้นที่ การดารงชีวิตประจาวันที่
ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ ดีขึ้น
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจร ไป-มา

5-9/122

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

97 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ. 1-0031
บ้านหนองแวง บ้านนาหนองทุ่ม
อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลโคกกุง และตาบลนา
หนองทุ่ม อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลโคกกุง และตาบลนา
หนองทุ่ม อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ออกสู่ท้องตลาด ได้รวดเร็ว
ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

4,067,000

-

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 1.076 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี
PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
กม.0+642 - กม. 1+720
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,078.00 เมตร
ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,624.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=16.1048611111111 E=102.1593066666666
จุดสิ้นสุด N=16.0955911111111 E=102.1616011111111
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่
ร้อยละ 80
กองช่าง
ของประชาชนในเขตพื้นที่ ขึ้น
ตาบลโคกกุง และตาบล 2. การคมนาคมขนส่งทาง
นาหนองทุ่ม อาเภอแก้งคร้อ การเกษตรของประชาชน
จังหวัดชัยภูมิ
มีความสะดวก รวดเร็วและ
รวมไปถึงผู้ที่สัญจรพื้นที่ ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ 3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร การดารงชีวิตประจาวันที่
และการสัญจร ไป-มา
ดีขึ้น

5-9/123

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

98 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ. 1-0032
บ้านหนองมะเขือ -

บ้านหนองช้างเอก
อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลหนองขาม อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลหนองขาม อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ออกสู่ท้องตลาด ได้รวดเร็ว
ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

9,878,000

-

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย
กว้าง 7.00-8.00 เมตร ยาว 9.125 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี
PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
กม.1+795 - กม.4+895
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,100.00 เมตร
ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 21,700.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=16.1308366666666 E=102.2292322222222
จุดสิ้นสุด N=16.1461622222222 E=102.2078522222222
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลหนองขาม
อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผู้
ที่สัญจรพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้
ถนนเพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
สัญจร ไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่

กองช่าง

ขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
การดารงชีวิตประจาวันที่
ดีขึ้น

5-9/124

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

99 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ. 1-0033
บ้านซามูลนาก บ้านห้วยหว้านไพล
อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลหนองไผ่ และตาบล
บ้านแก้ง อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลหนองไผ่ และตาบล
บ้านแก้ง อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ออกสู่ท้องตลาด ได้รวดเร็ว
ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย
กว้าง 6.00-8.00 เมตร ยาว 4.575 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี
PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
กม.0+210 - กม.2+755
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,545.00 เมตร
ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 20,360.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=16.1749133333333 E=102.2866733333333
จุดสิ้นสุด N=16.1419900000000 E=102.2862866666666
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่

กองช่าง

9,275,000 ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลหนองไผ่ และตาบล
บ้านแก้ง อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผู้
ที่สัญจรพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้
ถนนเพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
สัญจร ไป-มา

ขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
การดารงชีวิตประจาวันที่
ดีขึ้น

5-9/125

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

100 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ. 1-0035
บ้านสระแต้ - บ้านหนอง
ผักหลอด อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ลักษณะสายทางเดิม
9,255,000
ตาบลช่องสามหมอ ตาบลหลุบคา ถนนลาดยางชารุดเสียหาย
ตาบลหนองสังข์ อาเภอแก้งคร้อ กว้าง 6.00-8.00 เมตร ยาว 32.395 กิโลเมตร
ตาบลบ้านดอน อาเภอภูเขียว ดาเนินการ
และตาบลบ้านแท่น
ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
อาเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ กม.9+792 - กม.12+337
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,545.00 เมตร
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 20,360.00 ตารางเมตร
ตาบลช่องสามหมอ ตาบลหลุบคา พิกัด จุดเริ่มต้น N=16.2222788888888 E=102.2794333333333
ตาบลหนองสังข์ อาเภอแก้งคร้อ
จุดสิ้นสุด N=16.2376377777777 E=102.2897788888888
ตาบลบ้านดอน อาเภอภูเขียว ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้
และตาบลบ้านแท่น อาเภอบ้านแท่น
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร ออกสู่ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลช่องสามหมอ
ตาบลหลุบคา
ตาบลหนองสังข์
อาเภอแก้งคร้อ
ตาบลบ้านดอน
อาเภอภูเขียว และตาบล
บ้านแท่น อาเภอบ้านแท่น
จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผู้
ที่สัญจรพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้
ถนนเพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
สัญจร ไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่

กองช่าง

ขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
การดารงชีวิตประจาวันที่
ดีขึ้น

5-9/126

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

101 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ.1-0055
บ้านสันติสุข-บ้านโสกมะตูม
อาเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลหนองโพนงาม
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
และตาบลโนนคูณ
อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลหนองโพนงาม
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
และตาบลโนนคูณ
อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย
กว้าง 6.00-8.00 เมตร ยาว 11.823 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี
PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ช่วงที่ 1 0+000 - 1+200 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,200.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
ช่วงที่ 2 8+993- 9+713 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 720.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
ช่วงที่ 3 10+449 - 9+713 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 614.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 18,832.00 ตารางเมตร

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่
8,374,000 ร้อยละ 80
กองช่าง
ของประชาชนในเขตพื้นที่ ขึ้น
ตาบลหนองโพนงาม
2. การคมนาคมขนส่งทาง
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
การเกษตรของประชาชน
และตาบลโนนคูณ
มีความสะดวก รวดเร็วและ
อาเภอคอนสาร
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
จังหวัดชัยภูมิ
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
รวมไปถึงผู้ที่สัญจรพื้นที่ การดารงชีวิตประจาวันที่
ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ ดีขึ้น
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจร ไป-มา

5-9/127

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

พิกัด ช่วงที่ 1
จุดเริ่มต้น N=16.4686855555555 E=101.9503955555555
จุดสิ้นสุด N=16.4727599999999 E=101.9608433333333
พิกัด ช่วงที่ 2
จุดเริ่มต้น N=16.4838500000000 E=102.0230877777777
จุดสิ้นสุด N=16.4892177777777 E=102.0265633333333
พิกัด ช่วงที่ 3
จุดเริ่มต้น N=16.4959088888888 E=102.0263222222222
จุดสิ้นสุด N=16.5012911111111 E=102.0279999999999
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

5-9/128

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

102 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ.1-0058
บ้านนาโปร่ง - บ้านโนน
หว้านไพร อาเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลคอนสาร และตาบลดงบัง
อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลคอนสาร และตาบลดงบัง
อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ลักษณะสายทางเดิม
3,432,000
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 4.839 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ช่วงที่ 1 2+415-2+465 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 50.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร
ช่วงที่ 2 3+119-3+269 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,050.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,700.00 ตารางเมตร
พิกัด จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 1 N=16.6014322222222 E=101.9464755555555
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 1 N=16.6012666666666 E=101.9469144444444
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 2 N=16.5996666666666 E=101.9528166666666
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 2 N=16.5993755555555 E=101.9541999999999
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลคอนสาร และตาบล
ดงบัง อาเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผู้
ที่สัญจรพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้
ถนนเพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
สัญจร ไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่

กองช่าง

ขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
การดารงชีวิตประจาวันที่
ดีขึ้น

5-9/129

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

103 ปรับปรุงถนนลาดยาง
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
สายทาง ชย.ถ.1-0061
ตาบลหนองบัวแดง
บ้านหนองบัวแดง-บ้านโหล่น และตาบลนางแดด
อาเภอหนองบัวแดง
อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลหนองบัวแดง
และตาบลนางแดด
อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ออกสู่ท้องตลาด ได้รวดเร็ว
ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ลักษณะสายทางเดิม
9,911,000
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย
กว้าง 6.00-8.00 เมตร ยาว 42.695 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ช่วงที่ 1 5+630 - 6+635 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,005.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
ช่วงที่ 2 9+195 - 10+915 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,720.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 21,800.00 ตารางเมตร
พิกัด จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 1 N=16.1100366666666 E=101.7599111111111
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 1 N=16.1118455555555 E=101.7508500000000
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 2 N=16.1190088888888 E=101.728065555555
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 2 N=16.1243688888888 E=101.7134088888888
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่
ร้อยละ 80
กองช่าง
ของประชาชนในเขตพื้นที่ ขึ้น
ตาบลหนองบัวแดง
2. การคมนาคมขนส่งทาง
และตาบลนางแดด
การเกษตรของประชาชน
อาเภอหนองบัวแดง
มีความสะดวก รวดเร็วและ
จังหวัดชัยภูมิ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
รวมไปถึงผู้ที่สัญจรพื้นที่ 3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ การดารงชีวิตประจาวันที่
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ดีขึ้น
และการสัญจร ไป-มา

5-9/130

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

104 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ.1-0083
บ้านจอก - บ้านสาราญ
อาเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลคอนสวรรค์
และตาบลศรีสาราญ
อาเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลคอนสวรรค์
และตาบลศรีสาราญ
อาเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ออกสู่ท้องตลาด ได้รวดเร็ว
ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 13.675 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
กม.6+510 - 9+160 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,650.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 21,200.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=15.9621466666666 E=102.3313533333333
จุดสิ้นสุด N=15.9920555555555 E=102.3371966666666
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่
9,746,000 ร้อยละ 80
กองช่าง
ของประชาชนในเขตพื้นที่ ขึ้น
ตาบลคอนสวรรค์
2. การคมนาคมขนส่งทาง
และตาบลศรีสาราญ
การเกษตรของประชาชน
อาเภอคอนสวรรค์
มีความสะดวก รวดเร็วและ
จังหวัดชัยภูมิ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
รวมไปถึงผู้ที่สัญจรพื้นที่ 3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ การดารงชีวิตประจาวันที่
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ดีขึ้น
และการสัญจร ไป-มา

5-9/131

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

105 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ.1-0108
บ้านหนองฉิม - บ้านรังงาม
อาเภอเนินสง่า
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลหนองฉิม และตาบลรังงาม
อาเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลหนองฉิม-และตาบลรังงาม
อาเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ลักษณะสายทางเดิม
8,484,000
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย กว้าง 8.00 เมตร ยาว 13.020 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผิว Asphaltic Concrete
ช่วงที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 16,000.00 ตารางเมตร
ช่วงที่ 2 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 880.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,040.00 ตารางเมตร
พิกัด จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 1 N=15.5208144444444 E=101.9535477777777
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 1 N=15.5029022222222 E=101.9517100000000
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 2 N=15.4928100000000 E=101.9550600000000
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 2 N=15.4885222222222 E=101.9592866666666
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่
ร้อยละ 80
กองช่าง
ของประชาชนในเขตพื้นที่ ขึ้น
ตาบลหนองฉิม และตาบล 2. การคมนาคมขนส่งทาง
รังงาม อาเภอเนินสง่า การเกษตรของประชาชน
จังหวัดชัยภูมิ
มีความสะดวก รวดเร็วและ
รวมไปถึงผู้ที่สัญจรพื้นที่ ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ 3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร การดารงชีวิตประจาวันที่
และการสัญจร ไป-มา
ดีขึ้น

5-9/132

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

106 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ.1-0124
บ้านโนนน้อย-บ้านโนนโพธิ์
อาเภอบ้านเขว้า
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลลุ่มลาชี อาเภอบ้านเขว้า
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลลุ่มลาชี อาเภอบ้านเขว้า
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ออกสู่ท้องตลาด ได้รวดเร็ว
ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย
กว้าง 6.00-8.00 เมตร ยาว 8.656 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผิว Asphaltic Concrete
ช่วงที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร
ถมดินไหล่ทางกว้าง 1.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 1.00 เมตร
ช่วงที่ 2 ถมดินไหล่ทางกว้าง 1.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 1.00 เมตร
ช่วงที่ 3 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
ช่วงที่ 4 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 395.00 เมตร
ช่วงที่ 5 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 9,030.00 ตารางเมตร
พิกัด ช่วงที่ 1
จุดเริ่มต้น N=15.6597000000000 E=101.9244000000000
จุดสิ้นสุด N=15.6642000000000 E=101.9236000000000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่
3,498,000 ร้อยละ 80
กองช่าง
ของประชาชนในเขตพื้นที่ ขึ้น
ตาบลลุ่มลาชี
2. การคมนาคมขนส่งทาง
อาเภอบ้านเขว้า
การเกษตรของประชาชน
จังหวัดชัยภูมิ
มีความสะดวก รวดเร็วและ
รวมไปถึงผู้ที่สัญจรพื้นที่ ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ 3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร การดารงชีวิตประจาวันที่
และการสัญจร ไป-มา
ดีขึ้น

5-9/133

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

พิกัด ช่วงที่ 2
จุดเริ่มต้น N=15.6686566666666 E=101.9131944444444
จุดสิ้นสุด N=15.6701000000000 E=101.9077111111111
พิกัด ช่วงที่ 3
จุดเริ่มต้น N=15.6701000000000 E=101.9077111111111
จุดสิ้นสุด N=15.6717766666666 E=101.9076911111111
พิกัด ช่วงที่ 4
จุดเริ่มต้น N=15.6792955555555 E=101.9071277777777
จุดสิ้นสุด N=15.6802899999999 E=101.9037055555555
พิกัด ช่วงที่ 5
จุดเริ่มต้น N=15.7000000000000 E=101.8827000000000
จุดสิ้นสุด N=15.7006000000000 E=101.8797000000000
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้
5-9/134

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

107 ปรับปรุงถนนลาดยาง
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
สายทาง ชย.ถ.1-0128
ตาบลหนองไผ่ อาเภอแก้งคร้อ
บ้านซามูลนาก-บ้านหนองแก จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ
อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ สัญจร ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลหนองไผ่ อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ออกสู่ท้องตลาด ได้รวดเร็ว
ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 4.500 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี
PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
กม.0+000 - 2+550 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 2,550.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 20,400.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=16.1447655555555 E=102.2802444444444
จุดสิ้นสุด N=16.1644855555555 E=102.2490866666666
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่
9,292,000 ร้อยละ 80
กองช่าง
ของประชาชนในเขตพื้นที่ ขึ้น
ตาบลหนองไผ่
2. การคมนาคมขนส่งทาง
อาเภอแก้งคร้อ
การเกษตรของประชาชน
จังหวัดชัยภูมิ
มีความสะดวก รวดเร็วและ
รวมไปถึงผู้ที่สัญจรพื้นที่ ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ 3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพใน
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร การดารงชีวิตประจาวันที่
และการสัญจร ไป-มา
ดีขึ้น

5-9/135

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

108 โครงการถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติก เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง สายกลางบ้านน้าทิพย์ คอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านน้าทิพย์ การคมนาคมในการสัญจร ฝายคอกหมู กว้าง 4 เมตร
(ชย.ถ.66-008)
ได้สะดวกยิ่งขึน
ยาว 2,300. เมตร หนา 0.05 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)
3,500,000

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

6,500,000

-

-

-

3,088,000

-

109 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล.เพื่อให้
สายสี่แยก อบต.โนนคูณ– สี่แยก ประชาชนได้ใช้เส้นทางใน
อบต.ดงกลาง หมู่ที่ 1
การคมนาคมขนส่งได้
บ้านโนนคูณ
อย่างสะดวก รวดเร็ว

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาวเฉลี่ย 2,630 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร คสล.
ไม่น้อยกว่า 1,973 ลูกบาศก์เมตร

110 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจร
เสริมเหล็กเรียบคลองนา
ไปมาสะดวกและปลอดภัย
สายหมู่ที่ 2 บ้านคอนสารเชื่อม
หมู่ที่ 1 บ้านนาเขิน ต้าบลคอนสาร

กว้าง 3 เมตร
ยาว 1,700 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพืนที่คอนกรึต
ไม่น้อยกว่า 5,100 ตารางเมตร

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนมีการ
เดินทางสะดวกรวดเร็ว คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย
เพิ่มมากขึน

กองช่าง

-

ร้อยละ 80 ของประชากร ประชาชนมีเส้นทาง
ภายในหมู่บ้าน มีถนนใช้ คมนาคมที่สะดวก
ในชีวิตประจ้าวัน
รวดเร็ว

กองช่าง

-

ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนสัญจร
สัญจรไปมาสะดวกและ ไปมา ได้รับความ
ปลอดภัย
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

5-9/136

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
11,955,000

(บาท)
-

-

-

-

-

111 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนได้รับ
เสริมเหล็ก สายทางบ้าน
ความสะดวกสบายในการ
คลองเตยหมู่ที่ 13
สัญจรไปมา
(คุ้มป่าเสียว) - บ้านสารจอด
(ต้าบลหนองโพนงาม
อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์)

โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทางบ้านคลองเตย
หมู่ที่ 13 (คุ้มป่าเสียว) บ้านสารจอด (ต้าบลหนองโพนงาม
อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์)
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,200 เมตร
หนา 0.15 เมตรหรือพืนที่ไม่น้อยกว่า 16,000 ตารางเมตร

112 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
โดยการปูแอสฟัสท์ตกิ
การคมนาคมในการสัญจร
สายสามแยกเคนอ้อย หมู่ที่ 1 ได้สะดวกยิ่งขึน
บ้านโคกนกทา - หน้าองค์การ
บริหารส่วนต้าบลดงกลาง บ้านโนนสะอาด ต้าบลโนนสะอาด
จังหวัดขอนแก่น

เสริมผิวถนน ยาว 1,800 เมตร
กว้าง 8 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพืนที่ด้าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 14,400 ตารางเมตร
พิกัด
N 16.535536 E 101.998641

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 90 ของครัวเรือน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

5,470,000 จ้านวนครังของการ
เกิดอุบัตเิ หตุลดลง

การสัญจรไป - มา
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

กองช่าง

5-9/137

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

113 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย ทล.2180
หมู่ที่ 10 บ้านเนินทอง
ต้าบลตาเนิน
เชื่อมต่อ บ้านดอนเปล้า
ต้าบลบ้านเหลื่อม
อ้าเภอบ้านเหลื่อม
จังหวัดนครราชสีมา

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมีเส้น
ทางคมนาคมใช้อย่าง
เหมาะสมและสะดวก
สบาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

(บาท)
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15เมตร 3,000,000
ยาว 1,260.00 เมตร
N:15.599873 E:102.05862
N:15.595912 E:102.067723

2567

2568

2569

2570

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

ร้อยละ 50
ของประชาชนมีความ
สะดวกมากขึน

5-9/138

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

114 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก รหัสสายทาง
ชย.ถ.125-003
(สายบ้านหนองผักชี บ้านโนนคูณ) บ้านหนองผักชี
หมู่ที่ 5 ต้าบลหนองฉิม
อ้าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อยกระดับเส้นทางขน
ส่งผลผลิตทางการเกษตร
ให้มีมาตรฐาน

กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 3,700.00 เมตร
N:15.552586 E:102.000105
N:15.522125 E:102.002197

115 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านบุฝ้าย
-บ้านดอนเปล้า หมู่ที่ 7
ต้าบลรังงาม
เชื่อมบ้านดอนเปล้า
เขตทับรัง อ้าเภอพระทองค้า
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ไว้สัญจรติดต่อกันสะดวก
และไว้ขนส่งผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 3,658.00 เมตร
N:15.47987 E:101.960424
N:15.451656 E:101.952749

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)
-

(บาท)
12,920,000

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

-

-

9,551,000

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้รับประโยชน๋ มีการสัญจรและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรดีขึน

กองช่าง

มีถนนที่ได้มาตรฐาน

กองช่าง

ประชาชนมีถนนไว้
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร

5-9/139

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

116 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สายบ้านบุ่งหวาย ไว้สัญจรติดต่อกันสะดวก
บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 1
และไว้ขนส่งพืชผลทาง
บ้านบุ่งหวายเชื่อม
การเกษตร
บ้านหนองไผ่ล้อม
ต้าบลหนองบัวใหญ่
อ้าเภอจัตรุ ัส จังหวัดชัยภูมิ

กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 2,356 เมตร
N:15.503734 E:101.945688
N:15.514012 E:101.929551

117 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สายบ้านโกรกตาแป้น ไว้สัญจรติดต่อกันสะดวก
บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 2
และไว้ขนส่งพืชผลทาง
บ้านโกรกตาแป้น เชื่อม
การเกษตร
บ้านหนองไผ่ ต้าบลบ้านกอก
อ้าเภอจัตรุ ัส จังหวัดชัยภูมิ

กว้าง 5.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 5,000 เมตร
N:15.488579 E:101.948717
N:15.456842 E:101.32133

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
7,351,000

(บาท)
-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

มีถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีถนนไว้
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร

กองช่าง

14,968,000 มีถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีถนนไว้
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร

กองช่าง

5-9/140

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

118 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement
In-Place Recycling)
สายหนองซึก-โคกสามัคคี
บ้านหนองซึก หมู่ที่ 8

วัตถุประสงค์
เพื่อสะดวกต่อการสัญจร
และล้าเลียงพืชผลทาง
การเกษตร

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

(บาท)
ซ่อมสร้างผิวแอสฟัลติกคอนกรีต 23,424,000
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling
ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร ระยะทางด้าเนินการ
ซ่อมสร้าง 6.100 กิโลเมตร พืนที่ด้าเนิน
การซ่อมสร้าง 48,800 ตารางเมตร
ท้าตามแบบมาตฐานงานทางกรมทาง
หลวงชนบท พิกัดโครงการ ทางหลวง
ท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ.129-01
ช่วง กม.ที่ 1+600 ถึง กม.ที่ 7+700
(6.100 กิโลเมตร)
เริ่มต้น N:15.438722 E:101.870767
สินสุด N:15.393840 E:101.871733

2567

2568

2569

2570

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต เพื่อสะดวกต่อการ
ยาว 6.100 กิโลเมตร
สัญจรและล้าเลียง
พืชผลทางการเกษตร

กองช่าง

5-9/141

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)
-

(บาท)
3,532,000

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

3,400,000

-

-

119 โครงการการซ่อมสร้างถนน
คสล. ถนนสุจิตรา หมู่ที่ 1
ต้าบลบ้านกอก อ้าเภอจัตรุ ัส
จังหวัดชัยภูมิ (ชุมชน 3)

เพื่อให้การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

ขนาดกว้าง 8.00 เมตร
ยาว 593.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพืนที่ไม่น้อยกว่า 4,744 ตารางเมตร
(ตังแต่ปากทางเข้าบ้านหนองบัว - ร้าน ต.มาร์ท)
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย

120 โครงการก่อสร้างถนน
. ลาดยางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เชื่อมต่อระหว่างต้าบล
สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8
ต้าบลบ้านกอก - เชื่อมเขต
ติดต่อบ้านหนองไผล้อม
ต้าบลหนองบัวใหญ่
อ้าเภอจัตรุ ัส จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยาง โดยท้าการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตในพืนที่ แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ให้ใช้งานได้ดี และประชาชน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00เมตร
สัญจรไปมาสะดวกและลด ยาว 850.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.04 เมตร
อุบัตเิ หตุทางถนน
หรือมีพืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,100.00 ตารางเมตร
พร้อมตีเส้นจราจร
ตามแบบและรายละเอียดมาตรฐาน
กรมทางหลวงชนบท

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

มีการคมนาคมสะดวก
ยิ่งขึน

ถนน คสล. ดีขึน
และการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

กองช่าง

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ยาว 850.00 เมตร

ถนนมีสภาพดี
ใช้งานได้ดี
ประชาชนสัญจร
สะดวกและ
ลดอุบัตเิ หตุ

กองช่าง

5-9/142

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

121 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่ออ้านวยความสะดวกใน
คอนกรีตเสริมเหล็กต่อ
การคมนาคม
โครงการเดิมหนองเครือตะปา
บ้านหนองพันก๊ก หมู่ที่ 7 สี่แยกเขื่อนลั่น ต้าบลตะโกทอง
อ้าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
122 โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางผิวปูนแอสฟัลท์ตกิ
คอนกรีตสายบ้านโนนม่วง
หมู่ที่ 2 ถึงบ้านโคกโต่งโต้น
ต้าบลหนองบัวบาน

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
7,898,000

(บาท)
-

-

-

-

-

จากหนองเครือตะปาต่อโครงการ
เดิมถึงสามแยกเขื่อนลั่นเชื่อต่อจาก
ต้าบลตะโกทอง กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 12,500.00 ตารางเมตร

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ถนนลาดยางผิวปูแอสฟัลท์ตกิ
สะดวกและปลอดภัยในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
ใช้เส้นทางสัญจรไปมา
ยาว 9,700.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ราษฏรได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

ระยะทางของถนนที่ก่อ
สร้างเสร็จ

21,417,000 ประชาชนต้าบลส้มป่อย
และต้าบลหนองบัวบาน
ได้รับประโยชน์
จากโครงการฯ

5-9/143

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)
7,632,000

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

-

7,050,000

-

-

-

123 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาขนได้รับความ
สายจากแยก (บ้านนามน สะดวก และความปลอดภัย
บ้านหนองบัวบานเย็น)
ในการเดินทางสัญจร
ต้าบลศรีส้าราญ –
บ้านหนองหญ้าขาว
ต้าบลช่องสามหมอ

ถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร
ยาว 3,290 เมตร หนา 0.15 เมตร
พืนที่ไม่น้อยกว่า 13,160 ตารางเมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร

124 โครงการก่อสร้างคอนกรีต
เพื่อให้ประชาชนสัญจร
เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ไป-มาได้สะดวก
หมายเลข ชย.ถ.104-002
(สายบ้านยางหวาย หมู่ที่ 4 –
บ้านฝาย หมู่ที่ 3 ต้าบลหนองขาม
อ้าเภอคอนสวรรค์ จังหวัชัยภูมิ)

ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 5 เมตร ยาว 2,190 เมตร
หนา 0.15 เมตร ลงลูกรัง
ไหล่ทางสองข้างๆละ 0.20 เมตร

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนเดินทาง
สัญจรด้วยความ
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ถนน คสล. จ้านวน 1 เส้น มีถนน คสล.ที่
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป - มา
ได้อย่างสะดวก

กองช่าง

5-9/144

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

125 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านโสก
ต้าบลบ้านโสก ถึง บ้านโนนเขว้า
ต้าบลยางหวาย

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาทางคมนาคม
ซึ่งจะช่วยให้การเดินทาง
ของประชาชนเกิดความ
ปลอดภัย

126 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อยกระดับเส้นทางการ
เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
หมายเลข ชย.ถ.49-005
ให้มีมาตรฐาน เพื่อสนับสนุน
(สายบ้านหนองเหมือดแอ่
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
หมู่ที่ 6 ต้าบลโคกมั่งงอย ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6
คนในชุมชน รวมทังการ
ต้าบลช่องสามหมอ
จ้างแรงงาน
อ้าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ)

(ผลผลิตของโครงการ)
ถนนกว้าง 5 เมตร
ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร
หรือคิดเป็นพืนที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
1,650,000

(บาท)
-

(บาท)
-

-

-

2,950,800

-

สายบ้านหนองเหมือดแอ่
หมู่ที่ 6 ต้าบลโคกมั่งงอย บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6
ต้าบลช่องสามหมอ อ้าเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิขนาดกว้างเฉลี่ย 5 เมตร
ยาว 1,035 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ถนน คสล. จ้านวน 1 เส้น ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป - มา
และขนส่งผลผลิตทาง
การเกษตรได้รวดเร็ว

กองช่าง

โครงสร้างพืนฐานด้านการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้รับการพัฒนาให้
ให้ดขี ึนประชาชนได้รับผล
ประโยชน์ จ้านวน 428
ครัวเรือน คิดเป็น
ประชาชน 1,454 คน

กองช่าง

ประชาชนสามารถขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่ท้อง
ตลาดได้สะดวก
มากขึน ลดระยะเวลา
ในการขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชน

5-9/145

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

-

-

-

127 ลาดยางสายบ้านคอนสวรรค์ เพื่อให้ประชาชนได้สัญจร
ต้าบลคอนสวรรค์ เชื่อมต่อ
ไปมา ได้สะดวกรวดเร็ว
บ้านนามน ต้าบลศรีส้าราญ
และปลอดภัย
อ้าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 4,000 เมตร

128 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนได้รับ
เสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวแอส ความสะดวกปลอดภัย
ฟัลท์ตกิ คอนกรีต
บ้านโนนผักหวาน หมู่ที่ 7
ต้าบลแหลมทอง เชื่อมต่อ
บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 4
ต้าบลบ้านเจียง

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 8,888,000
โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
สายบ้านโนนผักหวาน หมู่ที่ 7
ต้าบลแหลมทอง เชื่อมต่อ บ้านโนนระเวียง
หมู่ที่ 4 ต้าบลบ้านเจียง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 2,500.00 เมตร
พิกัด เริ่มต้น N:16.003056 E:101.48
สินสุด N:15.994722 E:101.476111

2570

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

(บาท)
9,600,000 ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ร้อยละ 90

-

ความยาวของถนน

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสะดวก
และการคมนาคม

กองช่าง

ประชาชนได้รับตวาม
สะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

5-9/146

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

129 โครงการเสริมผิว
Asphatic Conncrete
รหัสสายทาง ชย.ถ.84-001
สายทางโนนระเวียง น้าตกคลองไทร

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
4,180,000

(บาท)
-

(บาท)
-

เพื่อให้เส้นทางเข้าสู่สถานที่ เสริมผิวทาง Asphatic Conncrete
ท่องเที่ยวมีเส้นทางที่สะดวก รหัสสายทาง ชย.ถ.084-001
สายทาง โนนระเวียง-น้าตกคลองไทร
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 2,800.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือมีพืนที่ไม่น้อยกว่า
16,800.00 ตารางเมตร
พิกัด
หัว N:16.0140704 E:1014846690
ท้าย N:15.9989320 E:100.5034590

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

สายททางโนนระเวียง
-น้าตกคลองไทร
เส้นทางเข้าสู่สถานที่
ท่องเที่ยวมีเส้นทาง
ที่สะดวก

กองช่าง

ผิวทาง Asphatic
Concrete

5-9/147

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

130 โครงการเสริมผิว
Asphatic Conncrete
รหัสสายทาง ชย.ถ.84-003
สายทางบ้านโนนศิลาทอง
- น้าตกคลองสวนหมู

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
3,890,000

(บาท)
-

เพื่อให้เส้นทางเข้าสู่สถานที่ เสริมผิวทาง Asphatic Conncrete
ท่องเที่ยวมีเส้นทางที่สะดวก รหัสสายทาง ชย.ถ.084-003 สายทาง
บ้านโนนศิลาทอง-น้าตกคลองสวนหมู
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,600.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือมีพืนที่ไม่น้อยกว่า
15,600.00 ตารางเมตร
พิกัด
เริ่มต้น N:16.0224910 E:101.4705630
สินสุด N:16.0343680 E:1014518320

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ผิวทาง Asphatic
Concrete

มีความสะดวก
ปลอดภัยมากยิ่งขึน

กองช่าง

5-9/148

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

131 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คมนาคม
บ้านราษฎร์พัฒนา
หมู่ที่ 10 ต้าบลเจาทอง บ้านซับไทรทอง หมู่ที่ 8
ต้าบลแหลมทอง อ้าเภอภักดีชุมพล

(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านราษฎรพัฒนา หมู่ที่ 10
ต้าบลเจาทอง บ้านซับไทยทอง
หมู่ที่ 8 ต้าบลแหลมทอง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

2570

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

(บาท)
17,416,000 ถนนคอนกรีต

ปัญหาด้านการ
คมนาคมได้รับการ
แก้ไข

กองช่าง

อ้าเภอภักดีชุมพล กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 5,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

5-9/149

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)
22,830,000

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

132 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพือ่ แก้ไขปัญหาการขนส่ง ปรับปรุงโครงสร้างทางฯ
สายหนองสองห้อง – บ้านโนนข่า การสัญจรไปมาของราษฎร และเสริมสร้างผิวทาง
รหัสสายทาง
ในการคมนาคมเดนทางไป แอสฟัลต์ตกิ คอนกรีต
ชย.ถ 1-0053 (เชื่อมระหว่าง มาหาสู่กัน ขนส่งพืชผลทาง ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร
ต้าบลหนองคอนไทย บ้านโนนข่า การเกษตรออกไปจ้าหน่าย ยาว 1,350 เมตร หนา 0.05 เมตร
หมู่ 2 กับต้าบลผักปัง
ยังท้องตลาดได้สะดวก
ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร
บ้านหนองสองห้อง หมู่ 10)
และปลอดภัย
ยาว 3,450 เมตร หนา 0.05 เมตร
2. เพื่อลดปัญหาการสูญเสีย จุดเริ่มต้น N 16.429433 E 102.1161653
ด้านชีวิตและทรัพย์สิน
จุดสินสุด N 16.448055 E 102.180894
3.เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ (ตามแบบแปลนและประมาณการราคาที่ อบต. หนองคอนไทยก้าหนด)
และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

เชิงปริมาณ
ช่วงที่ 1 ถนนปรับปรุง
แล้วเสร็จกว้าง 6 เมตร
ยาว 1,350 เมตร
ช่วงที่ 2 ถนนปรับปรุง
แล้วเสร็จกว้าง 6 เมตร
ยาว 3,450 เมตร
เชิงคุณภาพ ได้ถนนตาม
แบบมาตรฐานทางหลวง
ท้องถิ่น

ประชาชนทั่วไป
ที่ใช้เส้นทาง
ประชาชนต้าบล
หนองคอนไทย
และ ต้าบลผักปัง
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป
มาและมีความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึน

กองช่าง

5-9/150

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

133 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เชื่อมระหว่างต้าบลกวางโจน
หมู่ที่ 14 ถึงเทศบาล
ต้าบลธาตุทอง

วัตถุประสงค์
1.เพื่อแก้ไขปัญหาการขนส่ง
การสัญจรไปมาของราษฎร
ให้มีความสะดวกมากขึน
2.เพื่อลดปัญหาอุบัตเิ หตุ
ในการสัญจรของราษฎร

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)
-

(บาท)
3,225,000

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
กว้าง 6 เมตร (รวมไหล่ทาง)
ระยะทางยาว 1,800 เมตร
หรือมีพืนที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร
จุดเริ่มต้นโครงการ
N 16.26704522 E 102.20281855
จุดสินสุดโครงการ
N 16.25421866 E 102.23572434

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนที่สัญจร
ไป-มาประชาชน
ต้าบลกวางโจน
และต้าบลใกล้เคียง
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา
และมีความปลอดภัย
มากยิ่งขึน

กองช่าง

ประชาชนที่สัญจรไป
มาประชาชนต้าบล
กวางโจนและต้าบล
ใกล้เคียงมีความพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

5-9/151

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

134 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. บ้านเพชร หมู่ที่ 1
สาย 001 บ้านเพชร บ้านหนองแวง ต้าบลโอโล

วัตถุประสงค์
เพื่อสะดวกในการเดินทาง
และช่วยในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ให้สะดวกและรวดเร็ว
มากยิ่งขึน

(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดกว้าง 5 เมตร
ยาว 1,600 เมตร
หนา 0.15 เมตร
จุดเริ่มต้นโครงการ
N 16.323865 E 102.251120
จุดสินสุดโครงการ
N 16.322546 E 102.235279

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
4,478,000

(บาท)
-

(บาท)
-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ถนน คสล. สร้างเสร็จ
กว้าง 5 เมตร
ยาว 1600 เมตร

ราษฎรในพืนที่และ
ต้าบลใกล้เคียง
ได้รับประโยชน์
ในการใช้เส้นทาง
ดังกล่าวได้เต็มที่

กองช่าง

5-9/152

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

135 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเริมเหล็ก
เสริมเหล็กสายบ้านท่าเว่อ – สะดวกสบายในการคมนาคม กว้าง 5.00 เมตร
บ้านตาดรินทอง หมู่ที่ 6
ยาว 3,130 เมตร
ต้าบล ธาตุทอง จากศูนย์ OTOP
หนา 0.15 เมตร
นวัตวิถีใหม่ - ไปแหล่งท่องเที่ยว
จุดเริ่มต้นโครงการ
เชื่อมระหว่างต้าบลท่ามะไฟหวาน
N 16.204386 E 102.109023
อ้าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
จุดสินสุดโครงการ
N 16.198182 E 102.100629

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
9,980,000

(บาท)
-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 90 ประชาชน
มีถนนสัญจรไปมาที่ดี

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม

กองช่าง

5-9/153

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

136 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านหนองไรไก่บ้านหนองเบน(เชื่อมระหว่าง
ต้าบลโคกสะอาดต้าบลหนองคอนไทย)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อแก้ไขปัญหาและ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการคมนาคม
2. เพื่อลดการสูญเสีย
และความเสียหาย
ทางด้านชีวิตและทรัพย์สิน
ของราษฎร
3. เพื่อเป็นการส่งเสริม
อาชีพและสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกร เพราะสามารถ
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,370 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 8,220 ตารางเมตร
ไหล่ทางลงดินถมตาม
สภาพพืนที่ งานวางท่อ
มอก. 3 พร้อมยาแนว
0.40 X 1.00 เมตร
จ้านวน 10 ท่อน
รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของ
กรมทางหลวงชนบท พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

2570

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1. ได้ถนนที่เป็น
มาตรฐานลดอุบัติ
เหตุในการสัญจร
และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
2. ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
และมีความปลอดภัย
มากยิ่งขึน

กองช่าง

(บาท)
5,009,119 ประชาชนในพืนที่ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
มีถนนสัญจรที่ดแี ละมี
คุณภาพ

5-9/154

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

137 โครงการสร้างถนนเลี่ยงเมือง
คุ้มแจ้ง ห้วยไซซู โนนฆ้อง

1.เพื่อยกระดับเส้นทางขนส่ง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผลผลิตทางการเกษตรให้มี ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
มาตรฐาน
ยาว 2,000.00 เมตร
2.เพื่อให้เกษตรกรในเขต
เทศบาลและอบต. ห้วยยาง
สามารถเดินทางสู่แปลงเกษตร
กรรมทางทิศตะวันออกของ
หมู่บ้านได้โดยสะดวก

138 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็กข้ามล้าน้าพรม

ให้ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 24.00 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)
6,277,000

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

-

2,057,000

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 2.00 กิโลเมตร

1.ได้ถนนสายใหม่
กองช่าง
สามารถเป็นทาง
เลี่ยงเมือง
2.เกษตรกรสามารถ
ลดต้นทุนการผลิตมี
ความสะดวกในการ
สัญจรสู่แปลงเกษตรกรรม

ราษฎร 1,450 ครัวเรือน ราษฎรมีความปลอด
กองช่าง
4,678 คน
ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5-9/155

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

139 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. เชื่อมระหว่างต้าบล
บ้านเดื่อ สายบ้านเดื่อ
หมู่ที่ 1 ต้าบลบ้านเดื่อ บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8
ต้าบลหนองข่า
อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนในต้าบล
บ้านเดื่อและใกล้เคียง
สัญจรไปมาสะดวกและ
รวดเร็ว

(ผลผลิตของโครงการ)
กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 1,400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
จุดเริ่มต้น
N : 16.1471701473355
E : 101.885432542278
จุดสินสุด
N : 16.1216415141527
E : 101.862594652188

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
4,240,000

(บาท)
-

(บาท)
-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 100
การคมนาคมสะดวก
ของประชากรสัญจรไป มา และปลอดภัย
สะดวก

กองช่าง

5-9/156

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

140 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ระหว่างต้าบลหนองโพนงาม
อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์
กับต้าบลห้วยยาง
อ้าเภอคอนสาร

วัตถุประสงค์
1.เพื่อแก้ไขปัญหาการ
คมนาคม ขนส่ง และการ
สัญจรไปมาของประชาชน
ในพืนที่
2.เพื่อลดอุบัตเิ หตุที่เกิด
จากการสัญจสไปมา
ของประชาชนในพืนที่
3.เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
และยกระดับโครงสร้าง
พืนฐานของชุมชน
4.เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น
ละอองที่ก่อให้เกิดปัญหา
ด้านสุขภาพดต่อประชาชน

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ระหว่างต้าบลหนองโพนงาม
อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ กับต้าบลห้วยยาง
อ้าเภอคอนสาร ช่วงบริเวณ
บ้านสารจอดเก่า หมู่ที่ 3
ต้าบลหนองโพนงาม อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์
ถึงเขตบ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 17
ต้าบลห้วยยาง อ้าเภอคอนสาร
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,500.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า
17,500.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางขนาดกว้าง
จุดเริ่มต้น กม. ที่ 0+000.000 พิกัด N:16.439971 E:101.919866
จุดสินสุด กม. ที่ 3+500.000 พิกัด N:16.469316 E:101.916578

2570

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

(บาท)
12,564,000 ประชาชนในพืนที่มีถนน
ในการสัญจรไป มาได้
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยในการใช้ถนน

ท้าให้การคมนาคม
สะดวก ลดอุบัตเิ หตุ
ในพืนที่ และลด
ปัญหาฝุ่นละออก
ในพืนที่

กองช่าง

5-9/157

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

141 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านบุ่งคล้า
หมู่ที่ 3 ต้าบลบุ่งคล้า
อ้าเภอเมืองชัยภูมิ −
บ้านศรีษะกระบือ หมู่ที่ 1
ต้าบลหนองไผ่

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม
เชื่อมต่อระหว่างต้าบล
ประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
2. เพื่อขนส่งพืชผลผลิตทาง
การเกษตรออกจ้าหน่ายยัง
ท้องตลาดด้วยความสะดวก

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

กว้าง 5.00 เมตร
4,937,800
ยาว 1,693.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 8,465.00 ตร.ม.
ค่าพิกัด
เริ่มต้น N=15.757233, E=102.082261
สินสุด N=15.744142, E=102.082754

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 65
ประชาชนมีเส้นทาง
ของประชาชนเดินทาง สัญจรไป-มา สะดวก
สัญจรไป-มาได้สะดวกขึน

กองช่าง

5-9/158

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

142 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีตสายบ้านบุ่งคล้า
หมู่ที่ 12 ต้าบลบุ่งคล้า−
บ้านดอนกู่ หมู่ที่ 5
ต้าบลหนองไผ่

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม
เชื่อมต่อระหว่างต้าบล
ประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
2. เพื่อขนส่งพืชผลผลิตทาง
การเกษตรออกจ้าหน่ายยัง
ท้องตลาดด้วยความสะดวก

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)
-

(บาท)

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

20,070,000
กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 6,800.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร
หรือมีพืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 40,800.00 ตารางเมตร
ค่าพิกัด
เริ่มต้น N=15.774412 ,

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 65
ประชาชนมีเส้นทาง
ของประชาชนเดินทาง สัญจรไป-มา สะดวก
สัญจรไป-มาได้สะดวกขึน

กองช่าง

E=102.082211
สินสุด N=15.746067,

E=102.118873

5-9/159

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

143 โครงการถนนคอนกรีต
สายทาง บ้านโนนคูณ
ถึงสามแยกห้วยบง
รหัสทาง ชย.ถ108-019
บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 1
ต้าบลลาดใหญ่

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อให้ประชาชนใน
กว้าง 4 เมตร
พืนที่ต้าบลลาดใหญ่
ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร
อ้าเภอเมืองชัยภูมิและ
ตามแบบที่ อบต. ก้าหนด
ต้าบลห้วยบง อ้าเภอเมือง พิกัด
จังหวัดชัยภูมิ
จุดเริ่มต้น N=15.825559
ได้ใช้ถนนในการสัญจรไปมา E=102.189823
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย จุดสินสุด N=15.818092
2. เพื่อให้เกษตรกรในพืนที่ E=102.190717
ต้าบลลาดใหญ่ อ้าเภอเมืองชัยภูมิ
และต้าบลห้วยบง อ้าเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนน
ในการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดได้รวดเร็ว
ปลอดภัย

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
2,280,000

(บาท)
-

(บาท)
-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80
1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองช่าง
ของประชาชนในเขตพืนที่ เพิ่มขึน
ต้าบลลาดใหญ่ อ้าเภอ 2. การคมนาคมขนส่ง
เมืองชัยภูมิและต้าบล
ทางเกษตรของประชาชน
ห้วยบง อ้าเภอเมืองชัยภูมิ มีความสะดวก รวดเร็ว
จังหวัดชัยภูมิ
และปลอดภัยเพิ่มขึน
รวมไปถึงผู้ที่สัญจรพืนที่ 3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ ในการด้ารงชีวิตประจ้า
ขนส่งผลผลิตทางการ
วันที่ดขี ึน
เกษตรและการสัญจรไป-มา

5-9/160

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

144 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
ถนนลูกรังเชื่อมระหว่าง
บ้านหนองกวาง หมู่ 10
ต้าบลท่าหินโงม
อ้าเภอเมืองชัยภูมิ บ้านใหม่ผาเอียง
ต้าบลห้วยต้อน อ้าเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
2,500,000

(บาท)
-

1. เพื่อให้ประชาชนในพืนที่ ลักษณะสายทางเดิม
ต้าบลท่าหินโงม อ้าเภอเมือง ถนนลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร
ชัยภูมิและต้าบลห้วยต้อน ยาว 10,000.00 เมตร
อ้าเภอเมืองชัยภูมิ
ด้าเนินการ
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนใน ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนลูกรัง
การสัญจรไปมาสะดวก
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 10,000.00 เมตร
รวดเร็วและปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพืนที่
ต้าบลท่าหินโงม อ้าเภอเมือง
ชัยภูมิและต้าบลห้วยต้อน
อ้าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้
รวดเร็วและปลอดภัย

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80
1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองช่าง
ของประชาชนในเขตพืนที่ เพิ่มขึน
ต้าบลท่าหินโงม
2. การคมนาคมขนส่ง
อ้าเภอเมืองชัยภูมิและ ทางเกษตรของประชาชน
ต้าบลห้วยต้อน
มีความสะดวก รวดเร็ว
อ้าเภอเมืองชัยภูมิ
และปลอดภัยเพิ่มขึน
จังหวัดชัยภูมิ
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
รวมไปถึงผู้ที่สัญจรพืนที่ ในการด้ารงชีวิตประจ้า
ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อ วันที่ดขี ึน
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการสัญจรไป-มา

5-9/161

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

145 ก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
เชื่อมระหว่างต้าบลบ้าน
ส้าหรับใช้การคมนาคมได้
หนองแวง หมู่ท4ี่ ต้าบลนาฝาย อย่างสะดวก
อ้าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
สายทาง สาย คสล. หมู่ที่ 4
ต้าบลนาฝายเชื่อมบ้าน
เสียวน้อยต้าบลบ้านเล่า

146 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านท่าจั่น - ล้าน้าชี ม.4
โดยเชื่อมถึง ทต. ลุ่มล้าชี
รหัสสายทาง ชย.ถ.56-008

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

-

-

-

กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 1,500.00 เมตร
หนา 0.15 ไหล่ทางข้างละ0.50 เมตร
หรือมีพืนที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า
6,000 ตรางเมตร
จุดเริ่มต้น N=15.892316 E=102.036980
จุดสินสุด N=15.887114 E=102.045191

เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรได้ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
15,295,000
สะดวกขึน
ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 2,027.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

2570

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
การสัญจรไป-มา

กองช่าง

(บาท)
3,639,000 ร้อยละของประชาชน
ที่มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึน

-

ประชาชนในหมู่บ้านได้ใข้ ประชาชนมีถนนเพื่อ
ประโยชน์
การสัญจรไป - มา
ร้อยละ 80 ขึนไป
สะดวกและลดอุบัตเิ หตุ

กองช่าง

5-9/162

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

147 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ชย.ถ.11-010
สายบูรพา ม.14 (นอกเขต)
ถนนทางหลวงสาย 225

เพื่อให้ถนนมีมาตรฐาน
สามารถรองรับน้าหนัก
ได้ดกี ารสัญจรไป-มา
สะดวก ปลอดภัย
เป็นระเบียบเรียบร้อย
ต่อการท่องเที่ยว

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ
คอนกรีต กว้าง 5 เมตร
ยาว 1,340 เมตร
คิดเป็นพืนที่ไม่น้อยกว่า
6,700 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาล

148 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ชย.ถ. 11-014
สายบ้านต้อน หมู่ที่ 6 (วัดหนอง
ตาไก้) บ้านบูรพา หมู่ที่ 14

เพื่อให้ถนนมีมาตรฐาน
สามารถรองรับน้าหนักได้ดี
การสัญจรไป-มา สะดวก
ปลอดภัย เป็นระเบียบ
เรียบร้อยต่อการท่องเที่ยว

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ
คอนกรีต กว้าง 5 เมตร
ยาว 700 เมตร
คิดเป็นพืนที่ไม่น้อยกว่า
3,500 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาล

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)
-

(บาท)
5,000,000

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

-

-

2,600,000

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนนักท่องเที่ยว อุบัตเิ หตุลดลง
ได้รับประโยชน์ร้อยละ 80 ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ใช้ถนนมีความ
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

ประชาชนนักท่องเที่ยว อุบัตเิ หตุลดลง
ได้รับประโยชน์ร้อยละ 80 ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ใช้ถนนมีความ
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

5-9/163

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
4,840,000

(บาท)
-

-

-

-

149 โครงการปรับปรุงผิวถนน
เพื่อพัฒนาศักยภาพถนนให้
จราจร คสล. เป็นผิวจราจร
สามารถสัญจรได้สะดวก
แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ยิ่งขึน
สายบ้านแก้งยาว ต้าบลภูแลนคา
บ้านสามพันตา ต้าบลห้วยต้อน

กว้าง 5 เมตร
ยาว 3,000 เมตร หนา 0.04 เมตร
พิกัดเริ่มต้น N15.907522 E101.826988
พิกัดสินสุด N15.906755 E101.829755

150 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อพัฒนาศักยภาพถนนให้
สายบ้านป่าปอแดง ม.8
สามารถสัญจรได้สะดวก
ต้าบลภูแลนคา ยิ่งขึน
บ้านใหม่หนองแดง ต้าบลชีบน

กว้าง 5 เมตร
ยาว 840 เมตร หนา 0.15 เมตร
พิกัดเริ่มต้น N15.910854 E101.778456
พิกัดสิสุด N15.910288 E101.771229

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ความยาวถนนผิวจราจร ประชาชนได้รับความ
แอสฟัลท์ตกิ
สะดวกรวดเร็วในการ
การสัญจรไป-มา

2,486,000 ความยาวถนน คสล.

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
การสัญจรไป-มา

กองช่าง

กองช่าง

5-9/164

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

151 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านน้าลาด หมู่ที่ 4
ต้าบลนายางกลัก -เชื่อมบ้าน
เทพพนา หมู่ที่ 10 ต้าบลบ้านไร่
อ้าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และเพิม่ ช่องทางในการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรที่
รวดเร็วขึน

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

-

-

-

25,140,000
ขนาดกว้าง 6 เมตร
ยาว 7,500 เมตร หนา 0.15 เมตร
จุดเริ่มต้นโครงการ N : 15.715992 E : 101.445277
จุดสินสุดโครงการ N: 15.673323 E: 101.419323

152 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ขนาดกว้าง 4 เมตร
3,209,000
เส้นวังใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 1,374 เมตร หนา 0.15 เมตร
ต้าบลบ้านไร่ -บ้านคลองสระแก้ว และเพิ่มช่องทางในการขนส่ง ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร
หมู่ที่ 17 ต้าบลห้วยยายจิ๋ว
สินค้าทางการเกษตรที่
พิกัดจุดเริมต้นโครงการ N:15.5482 E:101.4490
อ้าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ รวดเร็วขึน
จุดสินสุดโครงการ N:15.5335 E: 101.4456

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1.ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับความ
เดินทางสะดวก
สะดวกในการสัญจร
2. ร้อยละของประชาชน ไป-มา
ที่พึงพอใจ

กองช่าง

1.ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับความ
เดินทางสะดวก
สะดวกในการสัญจร
2. ร้อยละของประชาชน ไป-มา
ที่พึงพอใจ

กองช่าง

5-9/165

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
5,159,000

(บาท)
-

(บาท)
-

-

-

6,054,000

-

153 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เส้นวังตาเทพ หมู่ที่ 5
ต้าบลบ้านไร่ -บ้านบุฉนวน
หมู่ที่ 6 ต้าบลซับใหญ่
อ้าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ขนาดกว้าง 4 เมตร
สะดวกในการสัญจรไปมา ยาว 2,270 เมตร หนา 0.15 เมตร
และเพิ่มช่องทางในการขนส่ง จุดเริมต้นโครงการ N:15.5818 E:101.5103
สินค้าทางการเกษตรที่
จุดสินสุดโครงการ N:15.5951 E: 101.5134
รวดเร็วขึน

154 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เส้นวังอ้ายคง หมู่ที่ 6
ต้าบลบ้านไร่ บ้านเขาวงพระจันทร์
หมู่ที่ 15 ต้าบลห้วยยายจิ๋ว
อ้าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และเพิม่ ช่องทางในการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรที่
รวดเร็วขึน

ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 2,670 เมตร หนา 0.15 เมตร
จุดเริมต้นโครงการ N:15.5425 E:101.4893
จุดสินสุดโครงการ N:15.5399 E: 101.5111

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1.ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับความ
เดินทางสะดวก
สะดวกในการสัญจร
2. ร้อยละของประชาชน ไป-มา
ที่พึงพอใจ

กองช่าง

1.ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับความ
เดินทางสะดวก
สะดวกในการสัญจร
2. ร้อยละของประชาชน ไป-มา
ที่พึงพอใจ

กองช่าง

5-9/166

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

11,651,938

-

-

-

155 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
รหัสสายทาง ชย.ถ.100-031
สายสะพานยาว
(คุ้มบ้านสามหลัง)-หนองไม้แก่น
หมู่ที่ 5 ต้าบลโป่งนก
อ้าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และเพิม่ ช่องทางในการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรที่
รวดเร็วขึน

ขนาดกว้าง 5 เมตร
ยาว 2,200 เมตร หนา 0.15 เมตร
จุดเริ่มต้นโครงการ N:15.772852 E:101.496351
จุดสินสุดโครงการ N:15.786884 E: 101.506896

156 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนสายบ้านท่าช้าง
หมู่ที่ ๑ ต้าบลโสกปลาดุก
อ้าเภอหนองบัวระเหว
จังหวัดชัยภูมิ เชื่อมบ้านท่ากูบ
ต้าบลท่ากูบ อ้าเภอซับใหญ่
จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน
ใช้สัญจร ได้สะดวกรวดเร็ว
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และการบรรทุก
ผลผลิตทางการเกษตรได้
สะดวกรวดเร็วขึน

คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 3,000 เมตร
ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ
0.50 หนา 0.15 เมตร
จ้านวน 1 เส้น

2570

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

(บาท)
6,748,000 1.ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับความ
เดินทางสะดวก
สะดวกในการสัญจร
2. ร้อยละของประชาชน ไป-มา
ที่พึงพอใจ

-

เชิงปริมาณร้อยละ 90 มีคมนาคมได้สะดวก
ของประชาชนต้าบล
รวดเร็ว ปลอดภัย
โสกปลาดุกสัญจรไปมา
ได้สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

กองช่าง

5-9/167

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)
-

(บาท)
5,280,000

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

157 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อม เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน คอนกรีตเสริมเหล็ก
ระหว่างต้าบลหนองบัวระเหว ใช้สัญจร ได้สะดวกรวดเร็ว ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร
-ต้าบลโคกสะอาดสาย
มีความปลอดภัยใน ชีวิตและ ระยะทาง 1,368 เมตร
บ้านหนองโจด หมู่ที่ 3
ทรัพย์สินและการบรรทุกผล ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 เมตร
ผลิตทางการเกษตรได้สะดวก หนา 0.15 เมตร จ้านวน 1 เส้น
ต้าบลหนองบัวระเหว บ้านหนองจาน ต้าบลโคกสะอาด รวดเร็วขึน
อ้าเภอหนองบัวระเหว
จังหวัดชัยภูมิ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

เชิงปริมาณร้อยละ 90 มีคมนาคมได้สะดวก
ของประชาชนสัญจร
รวดเร็ว ปลอดภัย
ไป มาได้สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

5-9/168

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

158 ก่อสร้างถนนบดอัด
เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนบดอัดกว้าง 6 เมตร
สายบ้านห้วยแย้ ม.1 ต.ห้วยแย้ – ใช้สัญจร ได้สะดวกรวดเร็วมี ยาว 4,200 เมตร
บ้านหนองอ้อ ต้าบลชีบน
ความปลอดภัยในชีวิต
หนา 0.14 เมตร
และทรัพย์สิน และการบรรทุก
ผลผลิตทางการเกษตรได้
สะดวกรวดเร็วขึน

159 ก่อสร้างถนนบดอัด
สายบ้านแจ้งใหญ่ หมู่ 6
ต้าบลห้วยแย้–บ้านโคกสะอาด
ต้าบลโคกสะอาด

เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนกว้าง 6 เมตร
ใช้สัญจรได้สะดวกรวดเร็วมี ยาว 9,300 เมตร
ความปลอดภัยในชีวิต
หนา 0.14 เมตร
และทรัพย์สินและการบรรทุก
ผลผลิตทางการเกษตร
ได้สะดวกรวดเร็วขึน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
2,044,000

(บาท)
-

(บาท)
-

-

-

-

4,528,000

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

เชิงปริมาณร้อยละ 90 มีคมนาคมได้สะดวก
ของประชาชนต้าบล
รวดเร็ว ปลอดภัย
โสกปลาดุกสัญจรไป -มา
ได้สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

เชิงปริมาณร้อยละ 90
ของประชาชน
ต้าบลโสกปลาดุก
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

มีคมนาคมได้สะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

5-9/169

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

160 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายบ้านหนองคลอง บ้านท่าบอน รหัสสายทาง
ชย.ถ 199-019

วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน
ใช้สัญจร ได้สะดวกรวดเร็ว
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และการบรรทุก
ผลผลิตทางการเกษตร
ได้สะดวกรวดเร็วขึน

(ผลผลิตของโครงการ)
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 2,740 เมตร
ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร
หนา 0.15 เมตร
จ้านวน 1 เส้น

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

2570

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

(บาท)
10,642,151 เชิงปริมาณ
มีคมนาคมได้สะดวก
ร้อยละ 90 ของประชาชน รวดเร็ว ปลอดภัย
ต้าบลโสกปลาดุก สัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

5-9/170

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

161 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านซับห่าง ม.9
ต้าบลซับใหญ่ -บ้านทุ่งกระถิน
ต้าบลตะโกทอง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส้าหรับ ถนนคสล.

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)
5,000,000

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ระยะทาง 1,500 เมตร
สะดวกรวดเร็ว และลด
กว้าง 6 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
อุบัตเิ หตุทางถนนได้
หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
(ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก้าหนด)
พิกัด
จุดเริ่มต้น N15.6025285 E 101.560864
พิกัดกึ่งกลาง 15.59521 101.56213
จุดสินสุด N 15.59134 E 101.56701

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

การคมนาคมที่สะดวกขึน ประชาชนได้รับความ
ร้อยละ 70
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไป-มา และลด
อุบัตเิ หตุทางถนนได้

กองช่าง

5-9/171

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

162 ก่อสร้างถนนลาดยาง
(Asphaltic Concrete)
สายบ้านโนนสะอาด บ้านหนองนกเขียน ม.3
ต้าบลตะโกทอง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส้าหรับ ถนนลาดยาง (Asphaltic

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

20,000,000

-

-

-

ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง Concrete) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 57-003
สะดวกรวดเร็ว และลด
ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 3,000 เมตร
อุบัตเิ หตุทางถนนได้
หนา 0.05 เมตร หรือมีปริมาณพืนที่
ไม่น้อยกว่า 24,000 ตารางเมตร
(ตามแบบมาตรฐานงานทางส้าหรับ อปท.)
พิกัด
จุดเริ่มต้น N15.585225 E 101.641157
จุดสินสุด N 15.588701 E 101.667971

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

มีถนนส้าหรับการคมนาคม ประชาชนได้รับความ
ที่สะดวกขึน ร้อยละ 60 สะดวกรวดเร็วในการ

กองช่าง

สัญจรไป-มา และลด
อุบัตเิ หตุทางถนนได้

5-9/172

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

10,000,000

-

-

163 โครงการซ่อมสร้างถนน
เพื่อให้การสัญจรไปมา
แอสฟัสติคคอนกรีต
ระหว่างต้าบล สะดวก
โดยวิธี Pavement in-place รวดเร็วและปลอดภัย
Recycling จาก บ้านซับสายออ
ต้าบลท่ากูบ ถึง บ้านวังขื่อ
ต้าบลซับใหญ่ อ้าเภอซับใหญ่
จังหวัดชัยภูมิ

ผิวจราจร กว้าง 2 เมตร
ยาว 2,900 เมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N 153919.10 E 101.383598
จุดสินสุด N 15.378345 E 101.39026

-

164 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้การสัญจรไปมา
(คสล.) จากบ้านวังรัง
ระหว่างต้าบล สะดวก
ต้าบลท่ากูบ ถึง บ้านหนอง รวดเร็วและปลอดภัย
นกเขียน ต้าบลตะโกทอง
อ้าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

ถนนกว้าง 5 เมตร
ยาว 1,200 เมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N 15354506 E 101404367
จุดสินสุด N 15.352024 E 101.403849

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

มีถนนส้าหรับการคมนาคม การสัญจรไปมา
ระหว่างต้าบลที่สะดวกขึน ระหว่างต้าบล

กองช่าง

สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

-

5,000,000

-

มีถนนส้าหรับการคมนาคม การสัญจรไปมา

กองข่าง

ระหว่างต้าบลที่สะดวกขึน ระหว่างต้าบล
สะดวก รวดเร็ว
ร้อยละ 70
และปลอดภัย

5-9/173

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

165 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้การคมนาคมสะดวก
สายทางจากโป่งเกต
ต้าบลท่ากูบ อ้าเภอซับใหญ่
จังหวัดชัยภูมิ -

บ้านหนองนกเขียน
ต้าบลตะโกทอง อ้าเภอซับใหญ่
จังหวัดชัยภูมิ
166 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ระหว่างต้าบล
สายบ้านหนองเป็ด ถึง
ถนนบ้านปากห้วยเดื่อ หมู่ที่ 1
บ้านหนองเป็ด ต้าบลท่าใหญ่
อ้าเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร
ยาว 3,700 เมตร
(รายละเอียดแบบ อบต.ก้าหนด)
พิกัด
จุดเริ่มต้น N 15352699 E 101422566
จุดสินสุด N 15.352006 E 101.403840

เพื่อให้ประชาชน
ขนาดผิวจราจร
มีความสะดวกในการสัญจร ยาว 8000 เมตร
ไป-มาและเพื่อลดปัญหาฝุ่น กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร
ละอองในหมู่บ้าน

18,000,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

12,000,000 มีถนนส้าหรับการคมนาคม ประชาชนได้รับความ

กองช่าง

ระหว่างต้าบลที่สะดวกขึน สะดวกในการคมนาคม
ร้อยละ 70

-

-

-

-

ประชาชนร้อยละ 90
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทางสัญจร

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา ภายในหม้าน

กองช่าง

5-9/174

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

167 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
เชื่อมระหว่างบ้านโนนศรีทอง
ต้าบลท่าใหญ่ ถึงบ้านห้วยหัน
และบ้านทุ่งสว่าง ต้าบลวังชมพู

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

(บาท)
เพื่อให้ราษฎรสัญจรไป-มา กว้าง 6 เมตร ยาว 17,000 ม.
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมท่อระบายน้า
และระหว่างต้าบล

168 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
รหัสทางหลวงท้องถิ่น
เส้นทางสัญจรได้สะดวก กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร
ชย.ถ33-022 สายหนองลุมพุก- รวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึน หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
โสกรัง บ้านหนองลุมพุก
หมู่ที่ 6 ต้าบลกุดชุมแสง
อ้าเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ

-

2567

2568

2569

2570

(บาท)
3,000,000

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

-

5,246,000

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนร้อยละ 90
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทางสัญจร

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา ภายในต้าบล
และระหว่างต้าบล

ร้อยละ 60
ประชาชนมีความ
ของประชาชนได้ใช้ถนน สะดวกและปลอดภัย
ที่มีมาตรฐาน
ในการสัญจรในหมู่บ้าน

กองช่าง

กองช่าง

5-9/175

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

169 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถน
เชื่อมระหว่างต้าบล หมู่ที่ 9 นสัญจรไป-มาได้สะดวก
บ้านหลักแดน ต้าบลวังชมภู – และปลอดภัย
หมู่ที่ 4 บ้านโนนลาน
ต้าบลถ้าวัวแดง

ก่อสร้างถนน คสล.
เชื่อมระหว่างต้าบลกว้าง 5 เมตร
ยาว 3,700 เมตร
พิกัด เริ่มต้นN:1783179 ,E:774796
สินสุด N:1780012, E:774108

170 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนระหว่าง
เสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น หมู่บ้าน ต้าบลสามารถ
หมายเลข ชย.ถ. 26-011
เดินทางไปมาได้สะดวก
สายโรงฆ่าสัตว์ผู้ใหญ่เชาว์
และขนผลผลิตทางการ
หมู่ที่ 8 บ้านหนองไฮใต้
เกษตรได้สะดวกและรวด
อ้าเภอหนองบัวแดง ต้าบล เร็วยิ่งขึน
หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
เชื่อระหว่าง บ้านหลักแดน
ต้าบลบ้านเดื่อ อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
ปริมาณพืนที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 9,200 ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการ
จ้านวน 1 ป้าย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

พืนที่สองต้าบลมีถนน
ส้าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก
จ้านวน 1 สาย

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป-มา
สะดวก รวดเร็วและ
ลดอุบัตเิ หตุ

กองช่าง

6,100,000 ประชาชนบ้าน
หนองไฮใต้และบ้าน
ใกล้เคียงสัญจรไปมา
ได้สะดวกร้อยละ 90

ประชาชนในพืนที่
สัญจรไปมาได้สะดวก
และขนผลผลิตทาง
การเกษตรรวดเร็วขึน

กองช่าง

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
9,805,000

(บาท)
-

-

-

-

-

5-9/176

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

171 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้มีการคมนาคม ขนส่ง กว้าง 5 เมตร
เสริมเหล็ก สายบ้านวังหิน
ที่สะดวกปลอดภัย
ยาว 4,000 เมตร
หมู่ที่ 4 เส้นบ้านวังหิน
หนา 0.15 เมตร
ต้าบลบ้านเต่า เชื่อม
บ้านดอนมะเกลือ ต้าบลหนองคู
อ้าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
172 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ เพื่อให้มีการคมนาคม ขนส่ง กว้าง 6 เมตร
ติกคอนกรีต สายบ้านหนองคู ที่สะดวกปลอดภัย
ยาว 4,000 เมตร
ต้าบลหนองคู อ้าเภอบ้านแท่น
หนา 0.05 เมตร
ถึง บ้านดอน ต้าบลบ้านดอน
อ้าเภอภูเขียว

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)
12,000,000

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

-

10,000,000

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ถนน ค.ส.ล.
ยาว 4,000 เมตร

ประชานชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

ถนนที่ก่อสร้างเป็น
ไปตามมาตรฐานที่
ก้าหนด

ประชานชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

5-9/177

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

173 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้มีการคมนาคม ขนส่ง กว้าง 5 เมตร
เสริมเหล็ก สายบ้านนาดี
ที่สะดวกปลอดภัย
ยาว 2,926 เมตร
ต้าบลบ้านแท่น - บ้านดอนดู่
หนา 0.15 เมตร
ต้าบลบ้านเต่า(แยกถนนบ่อขยะ
ไปบ้านดู่)
174 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ เพื่อให้มีการคมนาคม ขนส่ง กว้าง 5 เมตร
ติกคอนกรีต
ที่สะดวกปลอดภัย
ยาว 2,926 เมตร
สายกลางบ้านหนองผักหลอด
หนา 0.15 เมตร
หมู่ที่ 9,12 ต้าบลบ้านแท่น
อ้าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

รวม

174 โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
8,548,000

(บาท)
-

(บาท)
-

-

-

-

3,120,000

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ถนนที่ก่อสร้างเป็น
ไปตามมาตรฐานที่
ก้าหนด

ประชานชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

ถนนที่ก่อสร้างเป็น
ไปตามมาตรฐานที่
ก้าหนด

ประชานชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

496,875,738 275,723,000 248,855,000 183,444,800 199,326,270

รวมทั้งสิ้น

1,404,224,808
5-9/178

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 ขุดลอกลำห้วยลำคันฉู
บ้ำนมะเกลือ หมู่ที่ 13
ตำบลบ้ำนกอก-บ้ำนหนองคู
หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัวบำน
อำเภอจัตรุ ัส จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนำแหล่งนำเพื่อกำร
เกษตรและชุมชน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรนำอย่ำง
บูรณำกำร
3.เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

สภำพเดิม
4,095,000
ลำห้วย ปำกกว้ำง 15.00 เมตร
ก้นกว้ำง 10.00 เมตร
ยำว 5,900.00 เมตร ลึกเดิม 2.50 เมตร
ดำเนินกำร
ขุดลอก ปำกกว้ำง 20.00 เมตร
ก้นกว้ำง 12.00 เมตร ยำว 5,900.00 เมตร
ลึก 1.50 เมตร (ขุดลึกลงอีกจำกลึกเดิม )
ลำดเอียง 1:1 ปริมำตรดินขุดลอก
193,225.00 ลูกบำศก์เมตร
ตำมประมำณรำคำ และแบบมำตรฐำน
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พิกัด
จุดเริ่มต้น N = 15.6272055555555 E = 101.8690888888888
จุดสินสุด N = 15.6313188888888 E = 101.8711011111111

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึน
(ทำนำได้ 2 ครัง) เกษตรกรเพิ่มผล
ผลิตได้เนื่องจำกมีแหล่งนำที่แน่นอน
ไม่ประสบปัญหำขำดแคลนนำเนื่อง
จำกฝนทิงช่วงทำให้ผลผลิตดีขึน

กองช่ำง
1.เพื่อเป็นกำรบรรเทำ
ควำมเดือดร้อนของประชำชน
และแก้ไขปัญหำภัยแล้ง
อย่ำงเร่งด่วน
2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำร
สร้ำงอำชีพ รำยได้และกำร
จ้ำงแรงงำนให้กับประชำชน
และผู้ได้รับผลกระทบจำก
ภัยแล้งในระดับชุมชน
3.เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในภำพรวมของประเทศ
4.เพื่อให้สำมำรถกักเก็บนำ
ได้เพิ่มขึน

5-10/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

2 ขุดลอกลำห้วยลำคันฉู
บ้ำนสำโรงทุ่ง หมู่ที่ 4
ตำบลบ้ำนกอก-บ้ำนจำนทุ่ง
หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวใหญ่
อำเภอจัตรุ ัส จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนำแหล่งนำเพื่อกำร
เกษตรและชุมชน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรนำอย่ำง
บูรณำกำร
3.เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

สภำพเดิม
887,000
ลำห้วย ปำกกว้ำง 14.00 เมตร
ก้นกว้ำง 8.00 เมตร ยำว 1,450.00 เมตร
ลึกเดิม 2.20 เมตร
ดำเนินกำร
ขุดลอก ปำกกว้ำง 18.00 เมตร
ก้นกว้ำง 12.00 เมตร ยำว 1,450.00 เมตร
ลึก 1.30 เมตร(ขุดลึกลงอีกจำกลึกเดิม )
ลำดเอียง 1:1 ปริมำตรดินขุดลอก
41,035.00 ลูกบำศก์เมตร
ตำมประมำณรำคำ และแบบมำตรฐำน
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พิกัด
จุดเริ่มต้น N = 15.5902011111111 E = 101.8499444444444
จุดสินสุด N = 15.5911799999999 E = 101.8547911111111

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึน
(ทำนำได้ 2 ครัง) เกษตรกรเพิ่มผล
ผลิตได้เนื่องจำกมีแหล่งนำที่แน่นอน
ไม่ประสบปัญหำขำดแคลนนำเนื่อง
จำกฝนทิงช่วงทำให้ผลผลิตดีขึน

1.เพื่อเป็นกำรบรรเทำ
กองช่ำง
ควำมเดือดร้อนของประชำชน
และแก้ไขปัญหำภัยแล้ง
อย่ำงเร่งด่วน
2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำร
สร้ำงอำชีพ รำยได้และกำร
จ้ำงแรงงำนให้กับประชำชน
และผู้ได้รับผลกระทบจำก
ภัยแล้งในระดับชุมชน
3.เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในภำพรวมของประเทศ
4.เพื่อให้สำมำรถกักเก็บนำ
ได้เพิ่มขึน

5-10/2

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

3 ขุดลอกลำห้วยลำคันฉู
บ้ำนโนนทอง หมู่ที่ 3
ตำบลบ้ำนกอก-บ้ำนจำนทุ่ง
หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวใหญ่
อำเภอจัตรุ ัส จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนำแหล่งนำเพื่อกำร
เกษตรและชุมชน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรนำอย่ำง
บูรณำกำร
3.เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,043,000
สภำพเดิม
ลำห้วย ปำกกว้ำง 16.00 เมตร
ก้นกว้ำง 12.00 เมตร ยำว 1,450.00 เมตร
ลึกเดิม 2.20 เมตร
ดำเนินกำร
ขุดลอก ปำกกว้ำง 20.00 เมตร
ก้นกว้ำง 12.00 เมตร ยำว 1,450.00 เมตร
ลึก 1.80 เมตร (ขุดลึกลงอีกจำกลึกเดิม )
ลำดเอียง 1:1ปริมำตรดินขุดลอก
48,140.00 ลูกบำศก์เมตร
ตำมประมำณรำคำ และแบบมำตรฐำน
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พิกัด
จุดเริ่มต้น N = 15.6019112222222 E = 101.8498711111111
จุดสินสุด N = 15.602122222222 E = 101.8538666666666

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึน
(ทำนำได้ 2 ครัง) เกษตรกรเพิ่มผล
ผลิตได้เนื่องจำกมีแหล่งนำที่แน่นอน
ไม่ประสบปัญหำขำดแคลนนำเนื่อง
จำกฝนทิงช่วงทำให้ผลผลิตดีขึน

1.เพื่อเป็นกำรบรรเทำ
กองช่ำง
ควำมเดือดร้อนของประชำชน
และแก้ไขปัญหำภัยแล้ง
อย่ำงเร่งด่วน
2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำร
สร้ำงอำชีพ รำยได้และกำร
จ้ำงแรงงำนให้กับประชำชน
และผู้ได้รับผลกระทบจำก
ภัยแล้งในระดับชุมชน
3.เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในภำพรวมของประเทศ
4.เพื่อให้สำมำรถกักเก็บนำ
ได้เพิ่มขึน

5-10/3

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

4 ขุดลอกลำห้วยวังไฮ
บ้ำนโนนทอง หมู่ที่ 17
ตำบลบ้ำนกอก-บ้ำนจำนทุ่ง
หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวใหญ่
อำเภอจัตรุ ัส จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนำแหล่งนำเพื่อกำร
เกษตรและชุมชน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรนำอย่ำง
บูรณำกำร
3.เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

สภำพเดิม
748,000
ลำห้วย ปำกกว้ำง 12.00 เมตร
ก้นกว้ำง 8.00 เมตร ยำว 1,700.00 เมตร
ลึกเดิม 2.00 เมตร
ดำเนินกำร
ขุดลอก ปำกกว้ำง 15.00 เมตร
ก้นกว้ำง 8.00 เมตร ยำว 1,700.00 เมตร
ลึก 1.50 เมตร (ขุดลึกลงอีกจำกลึกเดิม )
ลำดเอียง 1:1 ปริมำตรดินขุดลอก
34,425.00 ลูกบำศก์เมตร
ตำมประมำณรำคำ และแบบมำตรฐำน
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พิกัด
จุดเริ่มต้น N = 15.6167044444444 E = 101.8252111111111
จุดสินสุด N = 15.6220588888888 E = 101.8181122222222

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึน
(ทำนำได้ 2 ครัง) เกษตรกรเพิ่มผล
ผลิตได้เนื่องจำกมีแหล่งนำที่แน่นอน
ไม่ประสบปัญหำขำดแคลนนำเนื่อง
จำกฝนทิงช่วงทำให้ผลผลิตดีขึน

1.เพื่อเป็นกำรบรรเทำ
กองช่ำง
ควำมเดือดร้อนของประชำชน
และแก้ไขปัญหำภัยแล้ง
อย่ำงเร่งด่วน
2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำร
สร้ำงอำชีพ รำยได้และกำร
จ้ำงแรงงำนให้กับประชำชน
และผู้ได้รับผลกระทบจำก
ภัยแล้งในระดับชุมชน
3.เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในภำพรวมของประเทศ
4.เพื่อให้สำมำรถกักเก็บนำ
ได้เพิ่มขึน

5-10/4

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

5 ขุดลอกลำห้วยหลุบงิว
บ้ำนหลุบงิว หมู่ที่ 5
ตำบลบ้ำนกอก-บ้ำนสำโรงโคก
หมู่ที่ 6 ตำบลกุดนำใส
อำเภอจัตรุ ัส จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนำแหล่งนำเพื่อกำร
เกษตรและชุมชน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรนำอย่ำง
บูรณำกำร
3.เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,112,000
สภำพเดิม
ลำห้วย ปำกกว้ำง 10.00 เมตร
ก้นกว้ำง 4.50 เมตร ยำว 3,800.00 เมตร
ลึกเดิม 2.20 เมตร
ดำเนินกำร
ขุดลอก ปำกกว้ำง 12.00 เมตร
ก้นกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 3,800.00 เมตร
ลึก 1.30 เมตร(ขุดลึกลงอีกจำกลึกเดิม )
ลำดเอียง 1:1 ปริมำตรดินขุดลอก
52,440.00 ลูกบำศก์เมตร
ตำมประมำณรำคำ และแบบมำตรฐำน
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พิกัด
จุดเริ่มต้น N = 15.5055499999999 E = 101.8704944444444
จุดสินสุด N = 15.4868066666666 E = 101.8898300000000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึน
(ทำนำได้ 2 ครัง) เกษตรกรเพิ่มผล
ผลิตได้เนื่องจำกมีแหล่งนำที่แน่นอน
ไม่ประสบปัญหำขำดแคลนนำเนื่อง
จำกฝนทิงช่วงทำให้ผลผลิตดีขึน

1.เพื่อเป็นกำรบรรเทำ
กองช่ำง
ควำมเดือดร้อนของประชำชน
และแก้ไขปัญหำภัยแล้ง
อย่ำงเร่งด่วน
2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำร
สร้ำงอำชีพ รำยได้และกำร
จ้ำงแรงงำนให้กับประชำชน
และผู้ได้รับผลกระทบจำก
ภัยแล้งในระดับชุมชน
3.เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในภำพรวมของประเทศ
4.เพื่อให้สำมำรถกักเก็บนำ
ได้เพิ่มขึน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

6 ขุดลอกอ่ำงเก็บนำเดิ่นขำมป้อม
บ้ำนริมพรม หมู่ที่ 11
ตำบลโนนทอง
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนำแหล่งนำเพื่อกำร
เกษตรและชุมชน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรนำอย่ำง
บูรณำกำร
3.เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ดำเนินกำร
16,499,000
ขุดลอกอ่ำงเก็บนำพืนที่ทังหมด
17,030.00 ตำรำงเมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร
พร้อมระเบิดหิน และปูนำยำงพำรำ
แผ่นยำงคอมพำวด์
ตำมประมำณรำคำ และแบบมำตรำฐำน
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พิกัด
พิกัด N = 16.3593133333333 E = 101.8315066666666

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึน
(ทำนำได้ 2 ครัง) เกษตรกรเพิ่มผล
ผลิตได้เนื่องจำกมีแหล่งนำที่แน่นอน
ไม่ประสบปัญหำขำดแคลนนำเนื่อง
จำกฝนทิงช่วงทำให้ผลผลิตดีขึน

1.เพื่อเป็นกำรบรรเทำ
กองช่ำง
ควำมเดือดร้อนของประชำชน
และแก้ไขปัญหำภัยแล้ง
อย่ำงเร่งด่วน
2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำร
สร้ำงอำชีพ รำยได้และกำร
จ้ำงแรงงำนให้กับประชำชน
และผู้ได้รับผลกระทบจำก
ภัยแล้งในระดับชุมชน
3.เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในภำพรวมของประเทศ
4.เพื่อให้สำมำรถกักเก็บนำ
ได้เพิ่มขึน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

7 ขุดลอกหนองนำแซง
บ้ำนหนองนำแซง
หมู่ที่ 2,8,11 ตำบลหนองนำแซง
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนำแหล่งนำเพื่อกำร
เกษตรและชุมชน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรนำอย่ำง
บูรณำกำร
3.เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ดำเนินกำร
3,760,000
ขุดลอก ขนำดพืนที่ทังหมด
89,000.00 ตำรำงเมตร
หรือคิดเป็นพืนที่ 55 ไร่ 2 งำน 50 ตำรำงวำ
(ขุดลึกอีกจำกลึกเดิม )ลึก 1.738 เมตร
หรือควำมยำวรอบพืนที่
ดำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 1,228.00 เมตร
ตำมประมำณ รำคำ และแบบมำตรำฐำน
ขององค์กำรบริหำรส่วนจัหวัดชัยภูมิ
พิกัด
N = 15.7524255555555 E = 102.0142100000000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึน
(ทำนำได้ 2 ครัง) เกษตรกรเพิ่มผล
ผลิตได้เนื่องจำกมีแหล่งนำที่แน่นอน
ไม่ประสบปัญหำขำดแคลนนำเนื่อง
จำกฝนทิงช่วงทำให้ผลผลิตดีขึน

1.เพื่อเป็นกำรบรรเทำ
กองช่ำง
ควำมเดือดร้อนของประชำชน
และแก้ไขปัญหำภัยแล้ง
อย่ำงเร่งด่วน
2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำร
สร้ำงอำชีพ รำยได้และกำร
จ้ำงแรงงำนให้กับประชำชน
และผู้ได้รับผลกระทบจำก
ภัยแล้งในระดับชุมชน
3.เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในภำพรวมของประเทศ
4.เพื่อให้สำมำรถกักเก็บนำ
ได้เพิ่มขึน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

8 ขุดลอกลำนำเจียง
บ้ำนเจียง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้ำนเจียง
อำเภอภักดีชุมพล - บ้ำนบ่อทอง
หมู่ที่ 8 ตำบลถำวัวแดง
อำเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนำแหล่งนำเพื่อกำร
เกษตรและชุมชน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรนำอย่ำง
บูรณำกำร
3.เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

สภำพเดิม
8,842,000
ลำห้วย ปำกกว้ำง 30.00 เมตร
ก้นกว้ำง 21.00 เมตร ลึกเดิม 3.00 เมตร
ยำว 6,000.00 เมตร
ดำเนินกำร
ขุดลอก ปำกกว้ำง 40.00 เมตร
ก้นกว้ำง 28.00 เมตร ยำว 6,000.00 เมตร
ลึก 1.00 (ขุดลึกลงจำกลึกเดิม)
ลำดเอียง 1:1 ปริมำตรดินขุดลอก
357,000.00 ลูกบำศก์เมตร
ตำมประมำณ รำคำ และแบบมำตรำฐำน
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พิกัด
จุดเริ่มต้น์ N= 16.0595911111111 E = 101.5038944444444
จุดสินสุด N = 16.0216199999999 E = 101.5006088888888

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึน
(ทำนำได้ 2 ครัง) เกษตรกรเพิ่มผล
ผลิตได้เนื่องจำกมีแหล่งนำที่แน่นอน
ไม่ประสบปัญหำขำดแคลนนำเนื่อง
จำกฝนทิงช่วงทำให้ผลผลิตดีขึน

1.เพื่อเป็นกำรบรรเทำ
กองช่ำง
ควำมเดือดร้อนของประชำชน
และแก้ไขปัญหำภัยแล้ง
อย่ำงเร่งด่วน
2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำร
สร้ำงอำชีพ รำยได้และกำร
จ้ำงแรงงำนให้กับประชำชน
และผู้ได้รับผลกระทบจำก
ภัยแล้งในระดับชุมชน
3.เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในภำพรวมของประเทศ
4.เพื่อให้สำมำรถกักเก็บนำ
ได้เพิ่มขึน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

9 ขุดลอกอ่ำงเก็บนำตำดโตน
บ้ำนโนนทอง หมู่ที่ 1
ตำบลโนนทอง
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนำแหล่งนำเพื่อกำร
เกษตรและชุมชน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรนำอย่ำง
บูรณำกำร
3.เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ดำเนินกำร
1,566,000
ขุดลอก ขนำดพืนที่ทังหมด
23,000.00 ตำรำงเมตร
หรือคิดเป็นพืนที่ 14 ไร่ 1 งำน 50.00 ตำรำงวำ
(ขุดลึกอีกจำกลึกเดิม ) 3.14 เมตร
หรือควำมยำวรอบพืนที่
ดำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 1,091.00 เมตร
ตำมประมำณกำรและแบบมำตรำฐำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พิกัด
พิกัด N = 16.3219522222222 E = 101.9092755555555

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึน
(ทำนำได้ 2 ครัง) เกษตรกรเพิ่มผล
ผลิตได้เนื่องจำกมีแหล่งนำที่แน่นอน
ไม่ประสบปัญหำขำดแคลนนำเนื่อง
จำกฝนทิงช่วงทำให้ผลผลิตดีขึน

1.เพื่อเป็นกำรบรรเทำ
กองช่ำง
ควำมเดือดร้อนของประชำชน
และแก้ไขปัญหำภัยแล้ง
อย่ำงเร่งด่วน
2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำร
สร้ำงอำชีพ รำยได้และกำร
จ้ำงแรงงำนให้กับประชำชน
และผู้ได้รับผลกระทบจำก
ภัยแล้งในระดับชุมชน
3.เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในภำพรวมของประเทศ
4.เพื่อให้สำมำรถกักเก็บนำ
ได้เพิ่มขึน
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ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

10 ขุดลอกลำห้วยส่องแมว
บริเวณหน้ำฝำยนำล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้ำนกุดกว้ำง หมู่ที่ 10
ตำบลบ้ำนหัน
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนำแหล่งนำเพื่อกำร
เกษตรและชุมชน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรนำอย่ำง
บูรณำกำร
3.เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ดำเนินกำร
860,000
ขนำดพืนที่ 13,350.00 ตำรำงเมตร
หรือคิดเป็นพืนที่ 8 ไร่ 1 งำน 37.00 ตำรำงวำ
(ขุดลึกลงอีกจำกลึกเดิม ) 3.099 เมตร
หรือควำมยำวรอบพืนที่ดำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ
703.00 เมตร ปริมำตรดินขุด 35,106.15 ลูกบำศก์เมตร
ตำมประมำณรำคำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พิกัด
N = 16.3669266666666 E = 102.0126444444444

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึน
(ทำนำได้ 2 ครัง) เกษตรกรเพิ่มผล
ผลิตได้เนื่องจำกมีแหล่งนำที่แน่นอน
ไม่ประสบปัญหำขำดแคลนนำเนื่อง
จำกฝนทิงช่วงทำให้ผลผลิตดีขึน

1.เพื่อเป็นกำรบรรเทำ
กองช่ำง
ควำมเดือดร้อนของประชำชน
และแก้ไขปัญหำภัยแล้ง
อย่ำงเร่งด่วน
2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำร
สร้ำงอำชีพ รำยได้และกำร
จ้ำงแรงงำนให้กับประชำชน
และผู้ได้รับผลกระทบจำก
ภัยแล้งในระดับชุมชน
3.เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในภำพรวมของประเทศ
4.เพื่อให้สำมำรถกักเก็บนำ
ได้เพิ่มขึน
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ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

11 อนุรักษ์ฟื้นฟูสระเก็บนำสนับ
สนุนนำอุปโภคบริโภค
บ้ำนป่ำรวก หมู่ที่ 2
ตำบลเกำะมะนำว
อำเภอบำเหน็จณรงค์
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนำแหล่งนำเพื่อกำร
เกษตรและชุมชน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรนำอย่ำง
บูรณำกำร
3.เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

สภำพเดิม
25,135,000
สระเก็บนำ ขนำด กว้ำง 102.00 เมตร
ยำว 228.00 เมตร ลึก 7.00 เมตร
ไม่สำมำรถเก็บกักนำได้
เนื่องจำกมีกำรรั่วซึมของชันดิน
ดำเนินกำร
งำนถำงป่ำ 8,844.00 ตำรำงเมตร
ปรับเกลี่ยหน้ำดินกันสระ
27,417.00 ลูกบำศก์เมตร สูบนำระหว่ำงก่อสร้ำง
45,990.00 ลูกบำศก์เมตร ปูนำยำงพำรำ
แผ่นยำงคอมพำวด์ 31,839.00 ตำรำงเมตร
ตำมประมำณรำคำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พิกัดที่ตังโครงกำร
พิกัด

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึน
(ทำนำได้ 2 ครัง) เกษตรกรเพิ่มผล
ผลิตได้เนื่องจำกมีแหล่งนำที่แน่นอน
ไม่ประสบปัญหำขำดแคลนนำเนื่อง
จำกฝนทิงช่วงทำให้ผลผลิตดีขึน

1.เพื่อเป็นกำรบรรเทำ
กองช่ำง
ควำมเดือดร้อนของประชำชน
และแก้ไขปัญหำภัยแล้ง
อย่ำงเร่งด่วน
2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำร
สร้ำงอำชีพ รำยได้และกำร
จ้ำงแรงงำนให้กับประชำชน
และผู้ได้รับผลกระทบจำก
ภัยแล้งในระดับชุมชน
3.เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในภำพรวมของประเทศ
4.เพื่อให้สำมำรถกักเก็บนำ
ได้เพิ่มขึน

พิกัด ตำแหน่ง N = 15.4834566666666 E = 101.6221677777777
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ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

12 ขุดลอกคลองจอก
บ้ำนค่ำยแสนสุข หมู่ที่ 13
ตำบลบ้ำนค่ำย - บ้ำนงิว
หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสำรำญ
อำเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนำแหล่งนำเพื่อกำร
เกษตรและชุมชน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรนำอย่ำง
บูรณำกำร
3.เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

สภำพเดิม
435,000
ลำห้วย ปำกกว้ำง 14.00 เมตร
ก้นกว้ำง 10.00 เมตร ยำว 770.00 เมตร
ลึก 1.50 เมตร
ดำเนินกำร
ขุดลอก ปำกกว้ำง 14.00 เมตร
ก้นกว้ำง 8.00 เมตร ยำว 770.00 เมตร
ลึก 1.50 เมตร (ขุดลึกลงอีกจำกลึกเดิม )
ลำดเอียง 1:1 ปริมำตรดินขุดลอก
11,550.00 ลูกบำศก์เมตร
ตำมประมำณรำคำ และแบบมำตรฐำน
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=16.6986544444444 E=102.0212666666666
จุดสินสุด N=15.7004788888888 E=102.0230000000000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึน
(ทำนำได้ 2 ครัง) เกษตรกรเพิ่มผล
ผลิตได้เนื่องจำกมีแหล่งนำที่แน่นอน
ไม่ประสบปัญหำขำดแคลนนำเนื่อง
จำกฝนทิงช่วงทำให้ผลผลิตดีขึน

1.เพื่อเป็นกำรบรรเทำ
กองช่ำง
ควำมเดือดร้อนของประชำชน
และแก้ไขปัญหำภัยแล้ง
อย่ำงเร่งด่วน
2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำร
สร้ำงอำชีพ รำยได้และกำร
จ้ำงแรงงำนให้กับประชำชน
และผู้ได้รับผลกระทบจำก
ภัยแล้งในระดับชุมชน
3.เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในภำพรวมของประเทศ
4.เพื่อให้สำมำรถกักเก็บนำ
ได้เพิ่มขึน

5-10/12

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

13 ขุดลอกหนองซ้อ
บ้ำนโคกสง่ำ หมู่ที่ 3
ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์
อำเภอคอนสวรรค์
- บ้ำนซับรวงไทร หมู่ที่ 4
ตำบลนำเสียว อำเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนำแหล่งนำเพื่อกำร
เกษตรและชุมชน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรนำอย่ำง
บูรณำกำร
3.เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ดำเนินกำร
5,949,000
ขนำดพืนที่ 86,000 .00 ตำรำงเมตร
หรือคิดเป็นพืนที่ 53 ไร่ 3 งำน 0 ตำรำงวำ
ขุดลึกลงอีกจำกลึกเดิม 2.977 เมตร
หรือควำมยำวรอบพืนที่ดำเนินกำร
ไม่น้อยกว่ำ 2,957.00 เมตร
ปริมำตรดินที่ขุดได้ 243,247.69
ลูกบำศก์เมตร
ตำมประมำณรำคำ และแบบมำตรฐำน
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พิกัด
N=15.9451666666666 E=102.1971866666666

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึน
(ทำนำได้ 2 ครัง) เกษตรกรเพิ่มผล
ผลิตได้เนื่องจำกมีแหล่งนำที่แน่นอน
ไม่ประสบปัญหำขำดแคลนนำเนื่อง
จำกฝนทิงช่วงทำให้ผลผลิตดีขึน

1.เพื่อเป็นกำรบรรเทำ
กองช่ำง
ควำมเดือดร้อนของประชำชน
และแก้ไขปัญหำภัยแล้ง
อย่ำงเร่งด่วน
2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำร
สร้ำงอำชีพ รำยได้และกำร
จ้ำงแรงงำนให้กับประชำชน
และผู้ได้รับผลกระทบจำก
ภัยแล้งในระดับชุมชน
3.เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในภำพรวมของประเทศ
4.เพื่อให้สำมำรถกักเก็บนำ
ได้เพิ่มขึน

5-10/13

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

14 ขุดลอกหนองนกออก
บ้ำนหนองนกออก หมู่ที่ 5
ตำบลหนองบัวแดง
อำเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนำแหล่งนำเพื่อกำร
เกษตรและชุมชน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรนำอย่ำง
บูรณำกำร
3.เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

สภำพเดิม
17,316,000
พืนที่ปำกหนองนำ 53,600.00 ตำรำงเมตร
พืนที่ก้นหนองนำ 51,300.00 ตำรำงเมตร
ลึกเดิม 2.50 เมตร
ดำเนินกำร
พืนที่ปำกหนองนำ 105,700.00 ตำรำงเมตร
พืนที่ก้นหนองนำ 83,000.00 ตำรำงเมตร
ลึก 6.50 (ขุดลึกลงจำกลึกเดิม)
ลำดเอียง 1:1.5
ปริมำตรดินขุดลอก 718,025.00 ลูกบำศก์เมตร
ตำมประมำณ รำคำ และแบบมำตรำฐำน
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พิกัด
N = 16.1255111111111 E = 101.7681200000000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึน
(ทำนำได้ 2 ครัง) เกษตรกรเพิ่มผล
ผลิตได้เนื่องจำกมีแหล่งนำที่แน่นอน
ไม่ประสบปัญหำขำดแคลนนำเนื่อง
จำกฝนทิงช่วงทำให้ผลผลิตดีขึน

1.เพื่อเป็นกำรบรรเทำ
กองช่ำง
ควำมเดือดร้อนของประชำชน
และแก้ไขปัญหำภัยแล้ง
อย่ำงเร่งด่วน
2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำร
สร้ำงอำชีพ รำยได้และกำร
จ้ำงแรงงำนให้กับประชำชน
และผู้ได้รับผลกระทบจำก
ภัยแล้งในระดับชุมชน
3.เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในภำพรวมของประเทศ
4.เพื่อให้สำมำรถกักเก็บนำ
ได้เพิ่มขึน

5-10/14

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

15 ขุดลอกลำนำกล่ำ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพื่อพัฒนำแหล่งนำเพื่อกำร สภำพเดิม

งบประมาณ
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

14,511,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึน 1.เพื่อเป็นกำรบรรเทำ

บ้ำนลำดใหญ่ หมู่ที่ 3

เกษตรและชุมชน

ช่วงที่ 1 ปำกกว้ำง 40.00 เมตร

(ทำนำได้ 2 ครัง) เกษตรกรเพิ่มผล ควำมเดือดร้อนของประชำชน

ตำบลลำดใหญ่

2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร

ก้นกว้ำง 25.00 เมตร ยำว 600.00 เมตร

ผลิตได้เนื่องจำกมีแหล่งนำที่แน่นอน และแก้ไขปัญหำภัยแล้ง

อำเภอเมืองชัยภูมิ

บริหำรจัดกำรนำอย่ำง

ลึกเดิม 5.00 เมตร

ไม่ประสบปัญหำขำดแคลนนำเนื่อง อย่ำงเร่งด่วน

- บ้ำนโนนพันชำติ หมู่ที่ 5

บูรณำกำร

ช่วงที่ 2 ปำกกว้ำง 50.00 เมตร

จำกฝนทิงช่วงทำให้ผลผลิตดีขึน

ตำบลโนนสะอำด

3.เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนำ

ก้นกว้ำง 38.00 เมตร ยำว 2,400.00 เมตร

สร้ำงอำชีพ รำยได้และกำร

อำเภอคอนสวรรค์

ทรัพยำกรธรรมชำติและ

ลึกเดิม 4.00 เมตร

จ้ำงแรงงำนให้กับประชำชน

จังหวัดชัยภูมิ

สิ่งแวดล้อม

ช่วงที่3 ปำกกว้ำง 45.00 เมตร

และผู้ได้รับผลกระทบจำก

ก้นกว้ำง 33.00 เมตร ยำว 2,400.00 เมตร

ภัยแล้งในระดับชุมชน

ลึกเดิม 4.00 เมตร

3.เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ

ดำเนินกำร

ในภำพรวมของประเทศ

ขุดลอกช่วงที่ 1 ปำกกว้ำง 50.00 เมตร

4.เพื่อให้สำมำรถกักเก็บนำ

ก้นกว้ำง 29.00 เมตร ยำว 600.00 เมตร

ได้เพิ่มขึน

กองช่ำง

2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำร

ลึก 2.00 เมตร (ขุดลึกลงอีกจำกลึกเดิม )
5-10/15

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ลำดเอียง 1:1.5 ปริมำตรดินขุดลอก
68,400.00 ลูกบำศก์เมตร
ช่วงที่ 2 ปำกกว้ำง 50.00 เมตร
ก้นกว้ำง 29.00 เมตร ยำว 2,400.00 เมตร
ลึก 3.00 เมตร (ขุดลึกลงอีกจำกลึกเดิม )
ลำดเอียง 1:1.5 ปริมำตรดินขุดลอก
241,200.00 ลูกบำศก์เมตร
ช่วงที่ 3 ปำกกว้ำง 50.00 เมตร
ก้นกว้ำง 29.00 เมตร ยำว 2,400.00 เมตร
ลึก 3.00 เมตร (ขุดลึกลงอีกจำกลึกเดิม )
ลำดเอียง 1:1.5 ปริมำตรดินขุดลอก
289,200.00 ลูกบำศก์เมตร
ตำมประมำณรำคำ และแบบมำตรฐำน
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ
5-10/16
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ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

พิกัด
จุดเริ่มต้นช่วงที่ 1 N=15.7575011111111 E=102.2054777777777
จุดสินสุดช่วงที่ 1 N=15.7630766666666 E=102.2063988888888
จุดเริ่มต้นช่วงที่ 2 N=15.7636588888888 E=102.2062922222222
จุดสินสุดช่วงที่ 2 N=15.7763455555555 E=102.2112544444444
จุดเริ่มต้นช่วงที่ 3 N=15.7763455555555 E=102.2112544444444
จุดสินสุดช่วงที่ 3 N=15.7814833333333 E=102.2224388888888
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

16 ขุดลอกหนองหอยปัง
บ้ำนโนนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 21
ตำบลลุ่มลำชี - บ้ำนโนนหมำว้อ
หมู่ที่ 3 ตำบลบ้ำนเขว้ำ
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนำแหล่งนำเพื่อกำร
เกษตรและชุมชน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรนำอย่ำง
บูรณำกำร
3.เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

สภำพเดิม
569,000
พืนที่ปำกหนอง 9,585.00 ตำรำงเมตร
พืนที่ก้นหนอง 7,524.00 ตำรำงเมตร
ลึกเดิม 0.77 เมตร
ดำเนินกำร
พืนที่ปำกหนอง 9,585.00 ตำรำงเมตร
พืนที่ก้นหนอง 5,412.00 ตำรำงเมตร
ลึก 3.23 เมตร (ขุดลึกลงจำกลึกเดิม)
ลำดเอียง 1:1
ปริมำตรำดินขุด 23,407.00 ลูกบำศก์เมตร
ตำมประมำณ รำคำ และแบบมำตรำฐำน
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พิกัด
จุดเริ่มต้น์ N= 15.7081900000000 E = 101.8892399999999
จุดสินสุด N = 15.7070044444444 E = 101.8914477777777

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึน
(ทำนำได้ 2 ครัง) เกษตรกรเพิ่มผล
ผลิตได้เนื่องจำกมีแหล่งนำที่แน่นอน
ไม่ประสบปัญหำขำดแคลนนำเนื่อง
จำกฝนทิงช่วงทำให้ผลผลิตดีขึน

1.เพื่อเป็นกำรบรรเทำ
กองช่ำง
ควำมเดือดร้อนของประชำชน
และแก้ไขปัญหำภัยแล้ง
อย่ำงเร่งด่วน
2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำร
สร้ำงอำชีพ รำยได้และกำร
จ้ำงแรงงำนให้กับประชำชน
และผู้ได้รับผลกระทบจำก
ภัยแล้งในระดับชุมชน
3.เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในภำพรวมของประเทศ
4.เพื่อให้สำมำรถกักเก็บนำ
ได้เพิ่มขึน

5-10/18
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ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

17 ขุดลอกลำห้วยกุดนำเค็ม
(ตอนล่ำง) บ้ำนวังปลำฝำ
หมู่ที่ 10ตำบลลุ่มลำชี
อำเภอบ้ำนเขว้ำ- บ้ำนหนองโง้ง
หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนำแซง
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนำแหล่งนำเพื่อกำร
เกษตรและชุมชน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรนำอย่ำง
บูรณำกำร
3.เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

สภำพเดิม
492,000
ปำกว้ำง 26.00 เมตร ก้นกว้ำง 18.00 เมตร
ยำว 600.00 เมตร ลึกเดิม 2.40 เมตร
ดำเนินกำร
ปำกว้ำง 28.00 เมตร ก้นกว้ำง 21.00 เมตร
ยำว 600.00 เมตร ลึก 1.10 เมตร
(ขุดลึกลงจำกลึกเดิม )ลำดเอียง 1:1
ปริมำตรำดินขุด 19,770.00 ลูกบำศก์เมตร
ตำมประมำณ รำคำ และแบบมำตรำฐำน
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พิกัด
จุดเริ่มต้น์ N= 15.7214600000000 E = 101.9616422222222
จุดสินสุด N = 15.7202488888888 E = 101.9680944444444

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึน
(ทำนำได้ 2 ครัง) เกษตรกรเพิ่มผล
ผลิตได้เนื่องจำกมีแหล่งนำที่แน่นอน
ไม่ประสบปัญหำขำดแคลนนำเนื่อง
จำกฝนทิงช่วงทำให้ผลผลิตดีขึน

1.เพื่อเป็นกำรบรรเทำ
กองช่ำง
ควำมเดือดร้อนของประชำชน
และแก้ไขปัญหำภัยแล้ง
อย่ำงเร่งด่วน
2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำร
สร้ำงอำชีพ รำยได้และกำร
จ้ำงแรงงำนให้กับประชำชน
และผู้ได้รับผลกระทบจำก
ภัยแล้งในระดับชุมชน
3.เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในภำพรวมของประเทศ
4.เพื่อให้สำมำรถกักเก็บนำ
ได้เพิ่มขึน

5-10/19

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

18 ขุดลอกลำห้วยกุดนำเค็ม
(ตอนกลำง)บ้ำนวังปลำฝำ
หมู่ที่ 10ตำบลลุ่มลำชี
อำเภอบ้ำนเขว้ำ- บ้ำนโนนตุ่
หมู่ที่ 13 ตำบลชีลอง
อำเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนำแหล่งนำเพื่อกำร
เกษตรและชุมชน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรนำอย่ำง
บูรณำกำร
3.เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

สภำพเดิม
723,000
ปำกว้ำง 35.00 เมตร ก้นกว้ำง 22.00 เมตร
ยำว 900.00 เมตร ลึกเดิม 5.00 เมตร
ดำเนินกำร
ปำกกว้ำง 35.00 เมตร ก้นกว้ำง 23.00 เมตร
ยำว 900.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร
(ขุดลึกลงจำกลึกเดิม ) ลำดเอียง 1:1
ปริมำตรำดินขุด 28,350.00 ลูกบำศก์เมตร
ตำมประมำณ รำคำ และแบบมำตรำฐำน
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พิกัด
จุดเริ่มต้น์ N= 15.72152888888888 E = 101.9735599999999
จุดสินสุด N = 15.7262844444444 E = 101.9748199999999

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึน
(ทำนำได้ 2 ครัง) เกษตรกรเพิ่มผล
ผลิตได้เนื่องจำกมีแหล่งนำที่แน่นอน
ไม่ประสบปัญหำขำดแคลนนำเนื่อง
จำกฝนทิงช่วงทำให้ผลผลิตดีขึน

1.เพื่อเป็นกำรบรรเทำ
กองช่ำง
ควำมเดือดร้อนของประชำชน
และแก้ไขปัญหำภัยแล้ง
อย่ำงเร่งด่วน
2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำร
สร้ำงอำชีพ รำยได้และกำร
จ้ำงแรงงำนให้กับประชำชน
และผู้ได้รับผลกระทบจำก
ภัยแล้งในระดับชุมชน
3.เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในภำพรวมของประเทศ
4.เพื่อให้สำมำรถกักเก็บนำ
ได้เพิ่มขึน

5-10/20

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

19 ขุดลอกลำห้วยชีลอง
บ้ำนวังปลำฝำ หมู่ที่ 10
ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้ำนเขว้ำ
- บ้ำนขำมแป หมู่ที่ 9
ตำบลชีลอง
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนำแหล่งนำเพื่อกำร
เกษตรและชุมชน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรนำอย่ำง
บูรณำกำร
3.เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

สภำพเดิม
453,000
ปำกกว้ำง 22.00 เมตร ก้นกว้ำง 16.00 เมตร
ยำว 1,000.00 เมตร ลึกเดิม 2.66 เมตร
ดำเนินกำร
ปำกกว้ำง 24.00 เมตร ก้นกว้ำง 17.00 เมตร
ยำว 1,000.00 เมตร ลึก 0.84 เมตร
(ขุดลึกลงจำกลึกเดิม ) ลำดเอียง 1:1
ปริมำตรำดินขุด 21,210.00 ลูกบำศก์เมตร
ตำมประมำณ รำคำ และแบบมำตรำฐำน
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พิกัด
จุดเริ่มต้น N= 15.7263133333333 E = 101.9746644444444
จุดสินสุด N = 15.7297000000000 E = 101.9697233333333

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึน
(ทำนำได้ 2 ครัง) เกษตรกรเพิ่มผล
ผลิตได้เนื่องจำกมีแหล่งนำที่แน่นอน
ไม่ประสบปัญหำขำดแคลนนำเนื่อง
จำกฝนทิงช่วงทำให้ผลผลิตดีขึน

1.เพื่อเป็นกำรบรรเทำ
กองช่ำง
ควำมเดือดร้อนของประชำชน
และแก้ไขปัญหำภัยแล้ง
อย่ำงเร่งด่วน
2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำร
สร้ำงอำชีพ รำยได้และกำร
จ้ำงแรงงำนให้กับประชำชน
และผู้ได้รับผลกระทบจำก
ภัยแล้งในระดับชุมชน
3.เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในภำพรวมของประเทศ
4.เพื่อให้สำมำรถกักเก็บนำ
ได้เพิ่มขึน

5-10/21

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

20 ขุดลอกสระนำโกรกเกริ่น
บ้ำนโปร่งพัฒนำ หมู่ที่ 6
ตำบลเกำะมะนำว
อำเภอบำเหน็จณรงค์
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนำแหล่งนำเพื่อกำร
เกษตรและชุมชน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรนำอย่ำง
บูรณำกำร
3.เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ดำเนินกำร
1,036,000
พืนที่ ปำกสระนำ 12,000.00 ตำรำงเมตร
พืนที่ก้นสระ 9,385.00 ตำรำงเมตร
ลึก 4.00 เมตร
(ขุดลึกลงจำกลึกเดิม ) ลำดเอียง 1:1.5
ปริมำตรำดินขุด 42,770.00 ลูกบำศก์เมตร
ตำมประมำณ รำคำ และแบบมำตรำฐำน
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พิกัด
จุดเริ่มต้น N= 15.535441111111 E = 101.595225555555

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึน
(ทำนำได้ 2 ครัง) เกษตรกรเพิ่มผล
ผลิตได้เนื่องจำกมีแหล่งนำที่แน่นอน
ไม่ประสบปัญหำขำดแคลนนำเนื่อง
จำกฝนทิงช่วงทำให้ผลผลิตดีขึน

1.เพื่อเป็นกำรบรรเทำ
กองช่ำง
ควำมเดือดร้อนของประชำชน
และแก้ไขปัญหำภัยแล้ง
อย่ำงเร่งด่วน
2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำร
สร้ำงอำชีพ รำยได้และกำร
จ้ำงแรงงำนให้กับประชำชน
และผู้ได้รับผลกระทบจำก
ภัยแล้งในระดับชุมชน
3.เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในภำพรวมของประเทศ
4.เพื่อให้สำมำรถกักเก็บนำ
ได้เพิ่มขึน

5-10/22

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

21 โคกหนองนำโมเดล พัฒนำ
แหล่งนันทนำกำรในพืนที่ป่ำ
สงวนแห่งชำติ ป่ำภูแลนคำ
ด้ำนทิศใต้ จุดที่ 1 พืนที่ 250 ไร่
บ้ำนซับทอง หมู่ที่ 10
ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนำแหล่งนำเพื่อกำร
เกษตรและชุมชน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรนำอย่ำง
บูรณำกำร
3.เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ดำเนินกำร
13,820,000
ขนำดพืนที่ 200,000.00 ตำรำงเมตร
หรือคิดเป็นพืนที่ 125.00 ไร่
ขุดลึกลงจำกลึกเดิม 3.00 เมตร
หรือควำมยำวรอบพืนที่ดำเนินกำร
ไม่น้อยกว่ำ 17,888.00 เมตร
ตำมประมำณ รำคำ และแบบมำตรำฐำน
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พิกัด
จุดเริ่มต้น์ N= 15.9516199999999 E = 102.1624466666666

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึน
(ทำนำได้ 2 ครัง) เกษตรกรเพิ่มผล
ผลิตได้เนื่องจำกมีแหล่งนำที่แน่นอน
ไม่ประสบปัญหำขำดแคลนนำเนื่อง
จำกฝนทิงช่วงทำให้ผลผลิตดีขึน

1.เพื่อเป็นกำรบรรเทำ
กองช่ำง
ควำมเดือดร้อนของประชำชน
และแก้ไขปัญหำภัยแล้ง
อย่ำงเร่งด่วน
2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำร
สร้ำงอำชีพ รำยได้และกำร
จ้ำงแรงงำนให้กับประชำชน
และผู้ได้รับผลกระทบจำก
ภัยแล้งในระดับชุมชน
3.เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในภำพรวมของประเทศ
4.เพื่อให้สำมำรถกักเก็บนำ
ได้เพิ่มขึน

5-10/23

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

22 โคกหนองนำโมเดล
พัฒนำแหล่งนันทนำกำรในพืนที่
ป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำภูแลนคำ
ด้ำนทิศใต้ จุดที่ 2 พืนที่ 150
ไร่บ้ำนซับผักกรูด หมู่ที่ 13
ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนำแหล่งนำเพื่อกำร
เกษตรและชุมชน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรนำอย่ำง
บูรณำกำร
3.เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ดำเนินกำร
8,294,000
ขนำดพืนที่ 120,000.00 ตำรำงเมตร
หรือคิดเป็นพืนที่ 75.00 ไร่
ขุดลึกลงจำกลึกเดิม 3.00 เมตร
หรือควำมยำวรอบพืนที่ดำเนินกำร
ไม่น้อยกว่ำ 13,856.00 เมตร
ตำมประมำณ รำคำ และแบบมำตรำฐำน
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พิกัด
จุดเริ่มต้น์ N= 15.9742533333333 E = 102.1888233333333

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึน
(ทำนำได้ 2 ครัง) เกษตรกรเพิ่มผล
ผลิตได้เนื่องจำกมีแหล่งนำที่แน่นอน
ไม่ประสบปัญหำขำดแคลนนำเนื่อง
จำกฝนทิงช่วงทำให้ผลผลิตดีขึน

1.เพื่อเป็นกำรบรรเทำ
กองช่ำง
ควำมเดือดร้อนของประชำชน
และแก้ไขปัญหำภัยแล้ง
อย่ำงเร่งด่วน
2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำร
สร้ำงอำชีพ รำยได้และกำร
จ้ำงแรงงำนให้กับประชำชน
และผู้ได้รับผลกระทบจำก
ภัยแล้งในระดับชุมชน
3.เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในภำพรวมของประเทศ
4.เพื่อให้สำมำรถกักเก็บนำ
ได้เพิ่มขึน

5-10/24

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

23 โครงกำรขุดลอกคลอง
วังนอ บ้ำนนำอุดม หมู่ที่ 6
ตำบลเจำทอง เชื่อม
บ้ำนนำระยะ หมู่ที่ 1
ตำบลวังทอง
พิกัด หัว N:15.855925
E:101.388414
ท้ำย N:15.845350
E:101.374115

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

มีแหล่งนำเพื่ออุปโภคบริโภค ขุดลอกคลองวังนอ บ้ำนนำอุดม
และเพื่อกำรเกษตร
หมู่ที่ 6 ตำบลเจำทอง เชื่อม
บ้ำนนำระยะ หมู่ที่ 1
ตำบลวังทอง กว้ำง 10.00 เมตร
ลึก 3.00 เมตร ยำว 5,000.00 เมตร
พิกัด
หัว N:15.855925 E:101.388414
ท้ำย N:15.845350 E:101.374114

งบประมาณ
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

4,273,000

-

-

-

คลองนำ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชำชนมีนำ
เพียงพอในกำร
อุปโภค บริโภค
และกำรเกษตร

กองช่ำง

5-10/25

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

24 โครงกำรขุดลอกลำห้วย
หำมแหจำกบ้ำนจมื่น
ตำบลบ้ำนเดื่อ บ้ำนโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9
ตำบลโนนกอก

รวม

24 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มพืนที่กักเก็บนำ
ไว้ทำกำรเกษตรและ
อุปโภค บริโภค

รวมทั้งสิ้น

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

2,028,000

-

ขนำดกว้ำงเฉลี่ย 20.00 เมตร
ยำว 3,000.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร
หรือมีปริมำณดินขุดไม่น้อยกว่ำ
46,147.50 ลูกบำศก์เมตร พร้อมขนดิน
ไปทิงและทำกำรปรับเกลี่ยเรียบ
พร้อมป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย รำยละเอียด
ตำมแบบ อบต. กำหนด

-

128,145,000 4,273,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชำชนมีนำใช้

มีนำเพียงพอต่อกำร
เกษตรและอุปโภค
บริโภค

ร้อยละ 80

-

2,028,000

-

-

-

กองช่ำง

-

134,446,000
5-10/26

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการติดตามและ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อติดตามและประเมินผล

กลุม่ ผูม้ ีส่วนได้เสียจากผลการ

ประเมินผลแผนพัฒนา

ผลสัมฤทธิข์ องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ดาเนินโครงการตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์การ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 2. เพื่อติดตามและประเมินผล
ความพึงพอใจของประชาชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1. ได้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์

ชัยภูมิ สามารถนา

ของแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

โครงการตามแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

ท้องถิ่นไปสูก่ ารปฏิบัติ

2. ได้ทราบถึงความพึงพอใจ

ทั้ง 16 อาเภอ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ของประชาชนในการดาเนินโครงการ

ในการดาเนินโครงการของ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

3. ได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค

3. เพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรคใน

ในการดาเนินงาน และนามา

การดาเนินงาน และนามาเป็นข้อมูล

เป็นข้อมูลสาหรับปรับปรุงแก้ไข

สาหรับปรับปรุงแก้ไขในการจัดทา

ในการจัดทาโครงการตาม

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มี

แผนพัฒนาท้องถิ่นให้มี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์

สูงสุดกับประชาชน

สูงสุดกับประชาชน
6-1/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1.เพื่อเพิ่มพูนความรูท้ ักษะในการ

(ผลผลิตของโครงการ)
1.คณะกรรมการการจัดทา

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ร้อยละ 80

1.ผูท้ ี่เข้าร่วมโครงการได้รับ

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

การจัดทาแผนพัฒนา

จัดทาแผนพัฒนา

แผนพัฒนาและคณะกรรมการ

ของผูท้ ี่เข้าร่วมโครงการ ความรู้ มีความเข้าใจในการ

องค์การบริหารส่วน

2.เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนา

ติดตามและประเมินผล

มีความรู้ ความเข้าใจใน จัดทาแผนพัฒนาเพิ่มมากขึ้น

จังหวัดชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

การจัดทาแผนพัฒนา

มีประสิทธิภาพมากขึ้น

จังหวัดชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

2.คณะผูบ้ ริหารองค์การบริหาร

ชัยภูมิมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

2.การจัดทาแผนพัฒนา

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

6-1/2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

3 โครงการประสาน

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อเป็นการประสานแผนพัฒนา 1. จัดทาแผนยุทธศาสตร์

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. ร้อยละ 90

1. การประสานแผนพัฒนา

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ การพัฒนาขององค์กรปกครอง

ของยุทธศาสตร์

ร่วมกับองค์กรปกครอง

ขององค์กรปกครอง

กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ

ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอื่น องค์กรอื่น

ส่วนท้องถิ่นในเขต

2.เพื่อจัดอบรม/ประชุมสัมมนา

2. การกาหนดกรอบการประสาน

ส่วนท้องถิ่นในเขต

2. แผนพัฒนาขององค์กร

จังหวัดชัยภูมิ

เชิงปฏิบัติการ/ทบทวนด้านการ

โครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง

จังหวัดชัยภูมิที่ทบทวน

ปกครองส่วนท้องถิ่น

ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น/

ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ

และเปลีย่ นแปลง

มีการทบทวนให้เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีความสอดคล้อง

แนวทางในการจัดทาแผน

3. เพื่อให้แผนการพัฒนาสอดคล้อง นายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร

กับยุทธศาสตร์จังหวัด/

3. แผนพัฒนามีความสอดคล้อง

และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

กลุม่ จังหวัด/ยุทธศาสตร์ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ชัยภูมิเป็นกรอบในการจัดทา

การพัฒนาระดับชาติ

เกิดผลสัมฤทธิต์ อบสนองปัญหา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

2. แผนพัฒนาองค์การ

และความต้องการ

และแผนพัฒนาท้องถิ่น

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ของประชาชนได้เป็นอย่างดี
มีการบูรณาการร่วมกับ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

4. สนับสนุนส่วนราชการ

หน่วยงานอื่น

4. โครงการพัฒนา

ส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนา

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นโดยการประสานและ

ท้องถิ่นที่ผ่านคณะกรรมการ

ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ

บริหารงานจังหวัด

หน้าที่ของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น

แบบบูรณาการ (กบจ.)

อื่นให้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

สมารถนาโครงการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ขอประสานบรรจุไว้

ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา

ในแผนพัฒนาจังหวัด

5. สนับสนุนแผนชุมชน

ที่เห็นว่ามีความเหมาะสม
และจาเป็นในการพัฒนาจังหวัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4 โครงการประชุมประชาคม 1.เพื่อทบทวน หรือเปลีย่ นแปลง
ท้องถิ่นขององค์การ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

(ผลผลิตของโครงการ)
จัดประชุมประชาคม
ระดับจังหวัด ตามสัดส่วน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000 นาข้อมูลจากการประชุม 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด

กองยุทธศาสตร์

ประชาคมมาจัดทา

ชัยภูมิ มีข้อมูลการจัดทาร่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร

จังหวัดชัยภูมิ

ขององค์กรปกครอง

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

2. เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ

ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ

และประเด็นการพัฒนาเพื่อนามา

ชัยภูมิ และแผนพัฒนา

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ประกอบการจัดทา/เพิ่มเติม

ท้องถิ่นขององค์การ

มีข้อมูลการจัดทา/เพิ่มเติม

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต ประชาคมระดับจังหวัด

และงบประมาณ

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

3. เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มี

3. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

ส่วนร่วมและบูรณาการร่วมกันในการ

และบูรณาการร่วมกันในการ

แก้ไขปัญหาความต้องการของ

แก้ไขปัญหาความต้องการของ

ประชาชน

ประชาชนได้อย่างถูกต้อง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5 โครงการพัฒนาสร้างเสริม 1.เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมเกิด

(ผลผลิตของโครงการ)
จัดฝึกอบรมพัฒนาสร้างเสริม

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1.ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้

สานักงาน

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม

ประชาธิปไตยและการมี ความเข้าใจในหลักการปกครอง

ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม

มีความพึงใจในโครงการ ความเข้าใจและศรัทธาต่อการ

ส่วนร่วมของประชาชน

ระบอบประชาธิปไตย อันมี

ของประชาชนให้กับผูน้ าองค์กร

พัฒนาสร้างเสริม

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ปกครองส่วนท้องถิ่น ผูน้ าประชาชน

ประชาธิปไตยและการมี อันมีพระมหากษัตริย์ทรง

อย่างถูกต้อง

กานัน ผูใ้ หญ่บ้าน ผูน้ าสตรี

ส่วนร่วมของประชาชน

เลขานุการฯ

ปกครองระบบประชาธิปไตย
เป็นประมุข

2.เพื่อให้ผรู้ ับการฝึกอบรม เกิดความ กลุม่ แม่บ้าน ประชาชน นักเรียน

2.ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมมีความ

รูค้ วามเข้าใจ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม นักศึกษา และกลุม่ องค์กรต่างๆ

เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

ของประชาชนต่อการพัฒนา

จานวน 4 รุน่ ๆละ 100 คน

ต่อการพัฒนาประชาธิปไตยและ

ประชาธิปไตยและสร้างความเป็น

รวมทั้งสิน้ 400 คน/ปี

สร้างความพลเมืองและวิถี

พลเมืองและวิถีประชาธิปไตยท้องถิ่น

ประชาธิปไตยท้องถิ่น

3.เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรม เกิดความรู้

3.ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้

ความเข้าใจในการบริหารจัดการ

เกี่ยวกับการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี และดารงตนอยูใ่ น

บ้านเมืองที่ดีและดารงตนอยูใ่ น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ

ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่ ัวรัชกาลที่ 9

พระเจ้าอยูห่ ัวรัชกาลที่ 9
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

6 โครงการเสริมสร้าง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมเกิด การจัดฝึกอบรมเสริมสร้าง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ผูร้ ับการฝึกอบรม

1. ผูเ้ ข้ารับการ

สานักงาน

ฝึกอบรมเกิดความเข้าใจ

เลขานุการฯ

ศักยภาพให้กับผูน้ าชุมชน ความเข้าใจในการบริหารงานและ

ศักยภาพให้กับผูน้ าชุมชน

โครงการเสริมสร้าง

ท้องถิ่น

ปฏิบัติงาน ด้านหลักธรรมาภิบาล

ผูบ้ ริหารท้องถิ่นสมาชิกสภา

ศักยภาพให้กับผูน้ าชุมชน ในการบริหารงานและ

มาตรการป้องกันการทุจริต

ท้องถิ่น ผูน้ าชุมชน ข้าราชการ

ท้องถิ่น มีความรู้

ปฏิบัติงาน ด้านหลักธรรมาภิบาล

2. เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรม

และพนักงานท้องถิ่น จานวน

ความสามารถ และมี

ปราศจากการทุจริต

ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

4 รุน่ ๆละ 100 คน รวมทั้งสิน้

ศักยภาพเพิ่มขึ้น

โปร่งใส ตรวจสอบได้

เกิดความรักสามัคคี ธารงไว้ซงึ่

400 คน/ปี

2. ผูเ้ ข้ารับการ

สถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์

ฝึกอบรมได้สร้างเครือข่าย

3.เพื่อให้ปลูกฝังค่านิยม

ความร่วมมือ เกิดความรัก

ทัศนคติให้ผบู้ ริหารท้องถิ่น

สามัคคี ธารงไว้ซงึ่ สถาบัน

สมาชิกสภาท้องถิ่น ผูน้ า

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ชุมชน ข้าราชการ และ

3.ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมมีทัศนคติ

พนักงานท้องถิ่น ได้มีความรู้

ที่ดีต่อพัฒนาชุมชนของตน มีความรู้
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ความสามารถยึดหลักคุณธรรม

ความสามารถยึดหลัก

จริยธรรม และนาปรัชญาเศรษฐกิจ

คุณธรรม จริยธรรมและนาปรัชญา

พอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและ

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ

ดารงชีวิตประจาวัน

ปฏิบัติงานและดารงชีวิต

4.เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมได้

ประจาวันได้

มีความรูด้ ้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้

กับการปฏิบัติหน้าที่ และการดาเนิน

เกี่ยวด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

งานในศูนย์ดารงธรรมของท้องถิ่น

กับการปฏิบัติหน้าที่ และการ
ดาเนินงานในศูนย์ดารงธรรม
ของท้องถิ่นตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

7 โครงการต้นกล้า

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความรูค้ วาม

(ผลผลิตของโครงการ)
จัดฝึกอบรมให้กับ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,600,000

1,600,000

1,600,000

1,600,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1,600,000 ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ

1. ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมมี

สานักงาน

ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ

เลขานุการฯ

ประชาธิปไตยใฝ่ใจเรียนรู้ เข้าใจเกี่ยวกับการเมือง

นักเรียน นักศึกษา

ต้นกล้าประชาธิปไตย

สูห่ ลักปรัชญาเศรษฐกิจ การปกครองในระบอบ

เยาวชน ครู กรรมการ

ใฝ่ใจเรียนรูส้ หู่ ลักปรัชญา หลักการเมืองการปกครอง

พอเพียง

ประชาธิปไตยอันมี

สถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่

เศรษฐกิจพอเพียง

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เกี่ยวข้องจานวน 4 รุน่

ได้รับความรูค้ วามเข้าใจ พระมหากษัตริย์ทรงเป็น

2. เพื่อกระตุน้ ให้ผเู้ ข้ารับการ

รุน่ 100 คน รวมทั้งสิน้ 400 คน

เกี่ยวกับการเมืองการ

ประมุขอย่างถูกต้อง

ฝึกอบรม สนใจศึกษาหาความรู้

ปกครองในระบอบ

2. ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมมีความ

เกี่ยวกับหลักพื้นฐานของ

ประชาธิปไดย อันมี

ตืน่ ตัวในการศึกษาหาความรู้

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

พระมหากษัตริย์ทรงเป็น เกี่ยวกับหลักพื้นฐานของ

3. เพื่อส่งเสริมให้ผเู้ ข้ารับการ

ประมุขเพิ่มขึ้น

ในระบอบประชาธิปไตยอันมี

ประชาธิปไตยแบบมี

ฝึกอบรมมีแนวคิดกล้าทากล้า

ส่วนร่วมเกิดความ

แสดงออกและการกล้าแสดง

สามัคคีปรองดองลด

ความคิดเห็นต่อสังคมในทางที่ถูกที่ควร

ปัญหาความขัดแย้ง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

4. เพื่อเป็นการสานึกใน

3. ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม

พระมหากรุณาธิคุณของ

ได้มีแนวคิดกล้าทากล้าแสดงออก

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

และกล้าแสดงความคิดเห็น

มหาภูมิพลอดุลยเดช ผูเ้ ข้ารับ

ต่อสังคมในทางที่ถูกที่ควร

การฝึกอบรมได้ศึกษาและเรียนรู้

4. เด็กและเยาวชนรุน่ ใหม่

โครงการอันเนื่องมาจาก

สานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระราชดาริ ตามแนวทาง

ของพระบาทสมเด็จ

ส่งเสริมการเรียนรูส้ หู่ ลักปรัชญา

พระเจ้าอยูห่ ัวและเจริญรอยตาม

เศรษฐกิจพอเพียง

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

8 โครงการส่งเสริม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความรูค้ วาม

(ผลผลิตของโครงการ)
จัดฝึกอบรมให้กับ กานัน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1. ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมมีความ

สานักงาน

รูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ

เลขานุการฯ

1,610,000 1,610,000 1,610,000 1,610,000 1,610,000 ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ

ประชาธิปไตยตามรอยพ่อ เข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการ

ผูใ้ หญ่บ้าน ผูน้ าชุมชน

ส่งเสริมประชาธิปไตย

สูว่ ิถีพอเพียง

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ประชาชนทั่วไป และบุคลากร

ตามรอยพ่อสูว่ ิถีพอเพียง เมืองการปกครองในระบอบ

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ในสังกัดองค์การบริหารส่วน

มีความรูค้ วามเข้าใจ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ประมุข

จังหวัดชัยภูมิ จานวน 4 รุน่

เกี่ยวกับการเมืองการ

ทรงเป็นประมุขอย่างถูกต้อง

2. เพื่อกระตุน้ ให้ผเู้ ข้ารับการฝึก

รุน่ ละ 105 คน รวมทั้งสิน้

ปกครองในระบอบ

2. ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมมีความ

อบรมสนใจศึกษาหาความรูเ้ กี่ยว

420 คน

ประชาธิปไตยอันมี

สนใจศึกษาหาความรูเ้ กี่ยวกับ

กับหลักพื้นฐานของประชาธิปไตย

พระมหากษัตริย์ทรง

หลักพื้นฐานของประชาธิปไตย

แบบมีส่วนร่วม

เป็นประมุข เพิ่มขึ้น

แบบมีส่วนร่วม

3. เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรม

3. ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมสามารถ

สามารถดารงตนอยูใ่ นหลักปรัชญา

ดารงตนอยูใ่ นหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจพอเพียงสามารถพึ่งพา

พอเพียงสามารถพึ่งพาตนเองได้

ตนเองได้
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

9 โครงการองค์การบริหาร 1.เพื่อส่งเสิมให้ประชาชนในท้องถิ่น ผูบ้ ริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

289,000

289,000

289,000

289,000

289,000 ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมี

1. ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน

สานักงาน

มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมร่วมกัน ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
สร้างสรรค์ความสัมพันธ์ เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์มวลชนใน ข้าราชการและพน้กงานจ้าง

ความพึงพอใจในโครงการ กิจกรรมขององค์กรปกครอง

เลขานุการฯ

มวลชนท้องถิ่น

ชัยภูมิสร้างสรรค์

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการในจังหวัด

ความสัมพันธ์มวลชน

ตระหนักและเห็นความสาคัญ

ได้ตระหนักและเห็นความสาคัญ

ท้องถิ่น

ของการพัฒนาทักษะทางด้าน

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชัยภูมิ ตลอดจนประชาชนในเขต

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนท้องถิ่น

ของการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

กีฬา นันทนาการและสุขภาพ

นันทนาการและสุขภาพ

3. ประชาชนและบุคลากรของ

3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็น

และบุคลากรขององค์กรปกครอง

ความสาคัญของการออกกาลังกาย

ส่วนท้องถิ่นได้เล็งเห็นความสาคัญ

โดยการเล่นกีฬา

ของการออกกาลังกายโดยการเล่น

4. บุคลากรและประชาชนของ

กีฬา

แต่ละท้องถิ่นมีความปรองดอง
6-1/13

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

4. เพื่อส่งเสริมความปรองดอง

สมานฉันท์ มีความสัมพันธไมตรี

สมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน

ที่ดีต่อกัน รูแ้ พ้ รูช้ นะ รูอ้ ภัย

ตามโครงการองค์การบริหารส่วน

และมีความสามัคคีในหมู่คณะ

จังหวัดชัยภูมิ สร้างสรรค์ความ

5. ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัด

สัมพันธ์มวลชนท้องถิ่น

ชัยภูมิ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

5. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป

ช่วยกันป้องกันยาเสพติด

ได้ออกกาลังกายและห่างไกล
ยาเสพติด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

10 โครงการประชาธิปไตยกับ 1. เพื่อสร้างเสริมความรู้

(ผลผลิตของโครงการ)
เด็ก เยาวชนทั่วไป/กลุม่ ผูแ้ ทน
สภาเด็ก เยาวชน จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

486,000

486,000

486,000

486,000

486,000 ผูเ้ ข้าอบรมโครงการ

1. เด็ก เยาวชนทั่วไป/กลุม่

วิถีชีวิตใหม่ของเด็ก

ความเข้าใจ เรือ่ ง ประชาธิปไตย

ประชาธิปไตย กับวิถีชีวิต ผูแ้ ทนสภาเด็ก เยาวชน

เยาวชน ภายใต้

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในพื้นที่ 16 อาเภอ

ใหม่ของเด็กเยาวชนภาย มีความสามารถในการกาหนด

ไทยแลนด์ 4.0

2. เพื่อเสริมทักษะการปรับตัวให้

พร้อมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง

ใต้ไทยแลนด์ 4.0 มีความรู้ แนวทางใช้ชีวิตที่ดี มีความ

สามารถใช้วิถีชีวิตตามหลัก

จานวน 2 รุน่ ๆ ละ 100 คน

และทักษะเพิ่มขึ้น

ประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง

รวมทั้งสิน้ 200 คน

สานักงาน
เลขานุการฯ

เป็นผูน้ า ตามแบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น

3. เพื่อให้เกิดภาวะผูน้ า

ประมุข กับวิถีชีวิตใหม่

ด้านประชาธิปไตย ของ เด็ก เยาวชน

ยุคไทยแลนด์ 4.0

ในการพัฒนาชุมชน สังคมต่อไป

2. ครอบครัว ชุมชน สังคม
สนับสนุนเด็ก เยาวชน ให้เป็นผูน้ า
ที่ดี เหมาะสมในด้านประชาธิปไตย
กับวิถีชีวิตใหม่ ยุคไทยแลนด์ 4.0

6-1/15

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

11 โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรม

คณะทางานพลเมืองอาสา

เกิดความรูค้ วามเข้าใจถึงบทบาท

ประจาอาเภอ,คณะทางาน

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

426,000

426,000

426,000

426,000

426,000 ผูเ้ ข้าอบรมโครงการ

1. ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมเกิด

สานักงาน

ส่งเสริมมีส่วนร่วมของ

ความรูค้ วามเข้าใจถึงบทบาท

เลขานุการฯ

จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ผูส้ ูงอายุ

ประชาชนสูก่ ารพัฒนา

หน้าที่ของตนเองต่อการพัฒนา

ท้องถิ่นตามระบบการปกครองใน

ภายในจังหวัดชัยภูมิ,คณะทางาน

ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

ท้องถิ่นตามระบบการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมี

เชิงวิจัย ปฏิบัติการจากสถาบัน

มีความรู้ ความเข้าใจ

ในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

การศึกษาของจังหวัดชัยภูมิ

เพิ่มขี้น

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. เพื่อประเมินองค์ความรู้ ความ

นักวิจัยอิสระ ผูท้ ี่สนใจ และ

2. ทราบถึงองค์ความรูค้ วามเข้าใจ

เข้าใจของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมใน

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จานวน 2

ของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมต่อการ

การทางานด้านการมีส่วนร่วมต่อ

รุน่ ๆละ 100 คน รวมทั้งสิน้ 200 คน

ทางานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

สูก่ ารพัฒนาท้องถิ่นจังหวัด หน้าที่ของตนเองต่อการพัฒนา
ชัยภูมิ

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

3. เพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ของการ

มีภาคีร่วมกันพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ

ปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่ได้รับจากการทางาน

ในทุกระดับการปฏิบัติงาน เช่น

ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ระดับแกนนา ระดับวิชาการและระดับพื้นที่
6-1/16

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

12 โครงการวันเฉลิมพระชนม 1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ

(ผลผลิตของโครงการ)
- กลุม่ เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

510,000

510,000

510,000

510,000

510,000 ประชาชนทั่วไป

1. ประชาชนได้ร่วมเทิดทูน

พรรษาสมเด็จพระนางเจ้า และแสดงออกถึงความจงรักภักดี

ประชาชนทั่วไป ข้าราชการ

ข้าราชการ ลูกจ้าง

สถาบันชาติ ศาสนา

สิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสวันพระราชสมภพ

ลูกจ้าง และพนักงานฯ

และพนักงานฯ

พระมหากษัตริย์

พระบรมราชชนนี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

- ลักษณะการดาเนินงาน

พันปีหลวง

พระบรมราชินินาถ

จัดงานพระราชพิธีวันเฉลิม

มีจิตสานึกในการเทิดทูน 2. ประชาชน และสังคม
และดารงไว้ซงึ่ สถาบัน เกิดความรักความสามัคคี

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระมหากษัตริย์

โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์

2. เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึก

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ร้อยละ 80

เป็นศูนย์รวมจิตใจ ทากิจกรรม

ในการเทิดทูน และดารงไว้ซงึ่

บริเวณพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

สาธารณประโยชน์ เพื่อถวาย

สถาบันพระมหากษัตริย์

วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี

เป็นพระราชกุศลแก่พระบรมสมเด็จ

3. เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

จังหวัดชัยภูมิ และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

3. ประชาชนได้ร่วมน้อมราลึก

และช่วยลดภาวะโลกร้อน

ในพระมหากรุณาธิคุณ

4. เพื่อเพิ่มปลากลับคืนแหล่งน้าสร้างระบบนิเวศน์ที่ดีขึ้น

และแสดงความจงรักภักดี

สานักปลัดฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

5. เพื่อจัดกิจกรรมพระราชกรณียกิจ

ถวายเป็นพระราชกสักการะ

และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์

ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ที่ได้สร้างคุณประโยชน์
แก่ประเทศชาติ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

13 โครงการเฉลิม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 ประชาชนทั่วไป

1.เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ

-เป้าหมาย

พระชนมพรรษา

และแสดงออกถึงความจงรักภักดี

ประชาชนทั่วไป และ

ข้าราชการ

ข้าราชการและพนักงานฯ

สมเด็จพระกนิษฐา

ในโอกาสวันพระราชสมภพ

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง

ลูกจ้าง และพนักงานฯ

ร่วมเฉลิมพระเกียรติและ

ธิราชเจ้ากรมสมเด็จ

ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

มีจิตสานึกในการเทิดทูน แสดงออกถึงความจงรัก

พระเทพรัตนราชสุดาฯ

กรมสมเด็จรัตนราชสุดาฯ

- ลักษณะการดาเนิน

และดารงไว้ซงึ่ สถาบัน

ภักดีในโอกาสวันพระราชสมภพ

สยามบรมราชกุมารี

สยามบรมราชกุมารี

งานจัดงานราชพิธี

พระมหากษัตริย์และ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

2.เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึก

เฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพ

ในการเทิดทูน และดารงไว้

สมเด็จกนิษฐาธิราช

เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ

ซึง่ สถาบันพระมหากษัตริย์

เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

พระบรมวงศานุวงศ์

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สยามบรมราชกุมารี

2. ประชาชนทั่วไป ข้าราชการ

ร้อยละ 80

และพนักงานฯ มีจิตสานึก

3.เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึง

1. ประชาชนทั่วไป

พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

ในการเทิดทูน และดารงไว้

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ซึง่ สถาบันพระมหากษัตริย์

สานักปลัดฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

พระบรมวงศานุวงศ์
3. ประชาชนทั่วไปได้ทราบ
ถึงพระราชกรณียกิจของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

14 โครงการวันเฉลิมพระชนม 1.เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
พรรษาพระบาทสมเด็จ

และแสดงออกถึงความจงรักภักดี

(ผลผลิตของโครงการ)
-เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,490,000

1,490,000

1,490,000

1,490,000

1,490,000 ประชาชนทั่วไป

1.ประชาชนทั่วไปและ

ประชาชนทั่วไป

ข้าราชการลูกจ้างและ

ข้าราชการ พนักงานฯ

พระปรเมนทรรามาธิบดี ในโอกาสที่พระบาท

ข้าราชการ ลูกจ้าง

พนักงานฯมีจิตสานัก

ร่วมเฉลิมพระเกียรติและ

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

และพนักงานฯ

ในการเทิดทูนและดารง แสดงออกถึงความจงรักภักดี

พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ ัว

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ

-ลักษณะการดาเนิน

ไว้ซงึ่ สถาบัน

ในโอกาสวันพระราชสมภพ

รัชกาลที่ 10

พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ ัว

งานจัดงานพระราชพิธี

พระมหากษัตริย์

พระบาทสมเด็จพระปรเมน

2.เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

ร้อยละ 80

ทรรามาธิบดีศรีสินทร

ของพระบาทสมเด็จพระปรเมน

พระบาทสมเด็จพระปรเมน

มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า

ทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา

ทรรามาธิบดีศรีสินทร

เจ้าอยูห่ ัว

ลงกรณฯ พระวิชรเกล้าเจ้าอยูห่ ัว

มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า

2.ประชาชนทั่วไปและข้าราชการ

และตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ เจ้าอยูห่ ัวรัชกาลที่ 10

พนักงานฯ มีจิตสานึกในการเทิดทูน

ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรชาวไทย

บริเวณพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

และดารงไว้ซงึ่ สถาบัน

ในวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี

พระมหากษัตริย์

สานักปลัดฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

3.เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและ

3.ประชาชนทั่วไปได้

หน่วยงานต่างๆในจังหวัด

ทราบถึงพระราชกรณียกิจของ

ชัยภูมิได้มีส่วนร่วมในการ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรัก

รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ

สามัคคีของหน่วยงานและ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ ัว

คนในชุมชน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

15 โครงการวันท้องถิ่นไทย 1. เพื่อราลึกถึงพระมหากรุณา

(ผลผลิตของโครงการ)
- เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1. ประชาชนได้ร่วม

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

220,000

220,000

220,000

220,000

220,000 ประชาชนทั่วไป

องค์การบริหาร

ธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จ

ประชาชนทั่วไปและ

ข้าราชการลูกจ้างและ

เทิดทูนสถาบันชาติ

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง

พนักงานฯ มีจิตสานัก

ศาสนา พระมหากษัตริย์

ที่ทรงมีพระบรมราชโองการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการเทิดทูนและดารง 2. ประชาชนได้รับความรู้

ให้ยกฐานะตาบลท่าฉลอม

จังหวัดชัยภูมิ

ไว้ซงึ่ สถาบัน

เรือ่ งการกระจายอานาจ

ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม

- ลักษณะการดาเนินงาน จัดงาน

พระมหากษัตริย์

การปกครองให้แก่ประชาชน

2. เพื่อเป็นการมอบความรู้

วันท้องถิ่นไทย บริเวณศาลากลาง

และรักในองค์กร

3. ข้าราชการ พนักงาน

ให้แก่ประชาชนและผูส้ นใจ

จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี

ปกครองส่วนท้องถิ่น

ลูกจ้างขององค์กรปกครอง

ร้อยละ 80

ส่วนท้องถิ่นได้รับขวัญกาลังใจ

ในเรือ่ งของการกระจายอานาจ
การปกครองให้แก่ประชาชน

สานักปลัดฯ

ในการปฏิบัติราชการ

3. เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้กับข้าราชการ
พนักงาน ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการปฏิบัติราชการ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

16 โครงการเฉลิมพระชนม 1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)
-เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 ประชาชนทั่วไป

1.ประชาชนได้ร่วมเทิดทูน

พรรษาเทิดไท้องค์ราชินี และแสดงออกถึงความจงรักภักดี

ประชาชนทั่วไป และ

ข้าราชการลูกจ้าง

สถาบัน ชาติ ศาสนา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ในโอกาสวันพระราชสมภพ

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง

และพนักงานฯ มีจิต

พระมหากษัตรย์

พัชรสุธาพิมลลักษณ

ที่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

สานึกในการเทิดทูน

2.ประชาชน และสังคมเกิด

พระบรมราชินี

พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี -ลักษณะการดาเนินงาน

และดารงไว้ซงึ่ สถาบัน

ความรัก ความสามัคคี

2.เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึก

จัดงานราชพิธีเฉลิม

พระมหากษัตริย์

โดยมีพระมหากษัตริย์เป็น

ในการเทิดทูน และดารงไว้ซงึ่

พระชนมพรรษา

ร้อยละ 80

ศูนย์รวมจิตใจ ทากิจกรรม

สถาบันพระมหากษัตริย์

สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา

สานักปลัดฯ

สาธารณประโยชน์ เพื่อ

3.เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่จังหวัด พัชรสุธาพิมล ลักษณพระบรมราชินี

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่

ชัยภูมิ และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

บริเวณพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

และช่วยลดภาวะโลกร้อน

ในวันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี

มหาภูมิพลอดุยลเดช

4. เพื่อเพิ่มปลากลับคืนแหล่งน้า

3.ประชาชนได้ร่วมน้อมราลึก

สร้างระบบนิเวศน์ที่ดีขึ้น

ในพระมหากรุณาธิคุณ
6-1/24

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

5. เพื่อจัดกิจกรรมพระราชกรณียกิจ

และแสดงความจงรักภักดี

และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ถวายเป็นพระราชสักการะ

ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี ที่ได้สร้าง
คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ

รวม

16 โครงการ

รวมทั้งสิ้น

-

13,581,000 13,581,000 13,581,000 13,581,000 13,581,000

-

-

-

67,905,000
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ยุทธศาสตร์ที่ 7
การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
พลังงานอย่างมีคุณค่า

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า
7. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า
7.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

1 โครงการส่งเสริมการ
ใช้พลังงานทดแทน
จังหวัดชัยภูมิ

รวม

1 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิด ประชาชนผู้สนใจ ในเขตพื้นที่
การพัฒนาการเรียนรู้ในเรื่อง จังหวัดชัยภูมิ จานวน 300 คน

2566
(บาท)

งบประมาณ
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ ความเข้าใจ

พลังงานทดแทน
-ลักษณะการดาเนินงาน
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 1. อบรมให้ความรู้ เรื่อง
ได้
ส่วมนร่ี วมในการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ การอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงาน

ในเรื่องพลังงาน
ทดแทนรู้คณ
ุ ค่า

พลังงานอย่างรู้คณ
ุ ค่า
ประหยัปดระสิทธิภาพสูงสุด
และมี

น้อยกว่าร้อยละ 80

รวมทั้งสิ้น

ประหยัดและร่วมกัน
อนุรักษ์พลังงานไม่

อย่างรู้คณ
ุ ค่า ประหยัดและ
มีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับพลังงาน
ทดแทน

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

1. ประชาชนเกิดการ
กองสวัสดิการ
พัฒนาการเรียนรู้ในเรื่อง
สังคม
พลังงานทดแทน
2. ประชาชนได้มีส่วน
ร่ในการอนุ
วม รักษ์พลังงาน
3. ประชาชนใช้
พลังงานอย่างรู้คณ
ุ ค่า
ประหยัด และมีประสิทธิ
ภาพสูงสุด เกิดการเรียน
รู้อย่างยั่งยืน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

-

-

-

5,000,000
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ผ 03

บัญชีครุภัณฑ์

ผ 03

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ที่

แผนงาน

1 การศึกษา

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน ติดตั้งพัดลมโคจรติดผนังภายในอาคารเรียน โรงเรียนสระพังวิทยาคม
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

32,300

2569

2570

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

จานวน 19 ตัว ๆ ละ 1,700 บาท
โดยมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
- พัดลมโคจรติดผนังพร้อมติดตั้ง ขนาดใบพัด 18 นิ้ว
- ตะแกรงครอบใบพัดเหล็ก กรอบพลาสติก คุณภาพดี
แข็งแรง ทนทาน
- ปรับระดับแรงลมด้วยสายดึง 3 ระดับ (Pull switch)
- ปรับส่ายซ้าย-ขวาได้ และสายดึงบังคับส่ายได้ตามต้องการ
- มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงด้วยระบบรองลื่นอัตโนมัติ (Ball Bearing)
- เพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบเทอร์โมฟิวส์ (Thermal Fuse)
ตัดไฟอัตโนมัติ
- ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.934-2558)
- ผลิตภัณฑ์ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
- ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีราคาในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
1

บัญชีครุภัณฑ์

ผ 03

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ที่

แผนงาน

2 การศึกษา

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการห้องเรียนอัจฉริยะ
โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน จานวน 1 ห้อง รายละเอียดดังนี้

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

425,000

2569

2570

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

ครุภัณฑ์
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงานประมวลผล
คอมพิวเตอร์ 13 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท เป็นเงิน 299,000 บาท
2) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 AV จานวน 13 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 2,500 บาท เป็นเงิน 32,500 บาท
ครุภัณฑ์สานักงาน 1) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,0000 บีทียู พร้อมติดตั้ง
จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 32,400 บาท เป็นเงิน 64,800 บาท
2) โต๊ะวางคอมพิวเตอร์สาหรับนักเรียน จานวน 13 ตัว
ราคาตัวละ 1,600 บาท เป็นเงิน 20,800 บาท
3) เก้าอี้คอมพิวเตอร์สาหรับนักเรียน จานวน 13 ตัว
ราคาตัวละ 400 บาท เป็นเงิน 5,200 บาท
4) โต๊ะวางคอมพิวเตอร์สาหรับครู จานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 1,800 บาท
5) เก้าอี้คอมพิวเตอร์สาหรับครู จานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 900 บาท

2

บัญชีครุภัณฑ์

ผ 03

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ที่

แผนงาน

หมวด

3 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

4 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์

5 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดเี ซล
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ มีกาลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150

2566

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

(บาท)
6,000,000

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

กองช่าง

8,316,000

-

-

-

-

กองช่าง

-

5,460,000

-

-

-

กองช่าง

แรงม้า สามารถทางานในที่สูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร จานวน 2 คัน
ราคาคันละ 3,000,000.- บาท

ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า
6,000 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ากว่า 170 กิโลวัตต์
แบบกระบะเหล็ก จานวน 4 คัน ราคาคันละ 2,079,000.- บาท
(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ )

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์

และขนส่ง

แบบดับเบิ้ลแค็ป จานวน 5 คัน ราคาคันละ 1,092,000.- บาท
(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ )

3

บัญชีครุภัณฑ์

ผ 03

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ที่

แผนงาน

หมวด

6 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

7 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

8 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า
6,000 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 170 กิโลวัตต์

2569

2570

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

(บาท)
21,250,000

(บาท)
-

(บาท)
-

กองช่าง

-

13,165,000

-

-

กองช่าง

-

-

-

-

กองช่าง

2566

2567

(บาท)
-

(บาท)
-

-

งบประมาณ
2568

แบบกระบะเทท้าย จานวน 10 คัน ราคาคันละ 2,125,000.-บาท
(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ )
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า
6,000 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 170 กิโลวัตต์

และขนส่ง

แบบบรรทุกน้า จานวน 5 คัน ราคาคันละ 2,633,000.-บาท
(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ )

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

30,000,000
รถยนต์หัวลากตัวรถชนิด 10 ล้อ เครื่องยนต์ดเี ซล 6 สูบ 4 จังหวะ
มีกาลังไม่น้อยกว่า 360 แรงม้า พร้อมเทลเลอร์กึ่งพ่วงชานต่าแบบ 3 เพลา

และสายพานไฮดรอลิค จานวน 4 คัน ราคาคันละ 7,500,000.- บาท

4

บัญชีครุภัณฑ์

ผ 03

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ที่

แผนงาน

หมวด

9 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า
จานวน 5 คัน ราคาคันละ 1,230,000.- บาท

2566

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
6,150,000

(บาท)
-

กองช่าง

-

37,500,000

-

-

-

กองช่าง

-

16,150,000

-

-

-

กองช่าง

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ )

10 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า เป็นรถเกลี่ยดินขับเคลื่อนด้วย
เครื่องยนต์ดเี ซล 4 จังหวะ มีกาลังไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จานวน 5 คัน
ราคาคันละ 7,500,000.-บาท
(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ )
11 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน เครื่องยนต์ดเี ซล 4 จังหวะ มีกาลังไม่
น้อยกว่า 125 แรงม้า ระบบถ่ายทอดกาลังเป็นแบบ Hydrostatic
จานวน 5 คัน ราคาคันละ 3,230,000.-บาท
(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ )
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บัญชีครุภัณฑ์

ผ 03

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ที่

แผนงาน

หมวด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ประเภท

12 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักล้อยาง ขนาด 150 แรงม้า เครื่องยนต์ดเี ซล 4 จังหวะ

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

23,700,000

44,773,300

59,110,000

34,415,000

6,150,000

23,700,000

2569

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

จานวน 5 คัน ราคาคันละ 4,740,000.-บาท
(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ )

รวมเงินงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

168,148,300
6

ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผล
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ข้ อ 28 ให้ ผ ู ้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ ่ น แต่ ง ตั ้ ง คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นทีป่ ระชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคน
ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้
ข้อ 29 และแก้ไขเพิ่ มเติ มถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) คณะกรรมการติ ดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทยได้ แ จ้ ง แนวทางการติ ด ตามและประเมิ น แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวัน นับแต่วันทีป่ ระกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ซึ่งจะดำเนินการติดตามและประเมินผลใน 2 ประเด็นดังนี้
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1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
1.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559)
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท้องถิ่น ประกอบด้วย
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน
3. ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน
3.4 วิสัยทัศน์ 5 คะแนน
3.5 กลยุทธ์ 5 คะแนน
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน
3.8 แผนงาน 5 คะแนน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน
3.10 ผลผลิต / โครงการ 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
ประเด็นการพิจารณา
คะแนนเต็ม
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
20
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
15
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
65
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(10)
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
(10)
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
(10)
3.4 วิสัยทัศน์
(5)
3.5 กลยุทธ์
(5)
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
(5)
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(5)
3.8 แผนงาน
(5)
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
(5)
3.10 ผลผลิต / โครงการ
(5)
รวมคะแนน
100
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการ
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
พิจารณา
1. ข้อมูลสภาพ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
20
ทั่วไปและข้อมูล (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล
(3)
พื้นฐานของ
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
องค์กรปกครอง แหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น
ส่วนท้องถิ่น
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง
(2)
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ
ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข
(2)
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
(2)
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
(2)
สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม
การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ
(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
(2)
ศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้า
พื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ
(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
(2)
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
(2)
การใช้ข้อมูล จปฐ.
(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการและการดำเนินการ
(3)
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4-4
ประเด็นการ
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม
พิจารณา
2. การวิเคราะห์ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
15
สภาวการณ์และ (1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
(2)
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ศักยภาพ
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และThailand 4.0
(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
(1)
ใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข
(2)
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน
(2)
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ
(2)
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนา
(2)
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน ได้แก่ S - Strength
(จุดแข็ง) W - Weakness (จุดอ่อน) O - Opportunity (โอกาส)
และ T - Threat (อุปสรรค)
(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน เชิงพื้นที่
(2)
มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนด
วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา
(8) สรุปผลการด้านเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ
(1)
และการเบิกจ่าย งบประมาณ ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2557-2560 เช่น สรุป สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ

คะแนนที่ได้
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ประเด็นการ
พิจารณา

3. ยุทธศาสตร์
3.1 ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด

3.4 วิสัยทัศน์

3.5 กลยุทธ์

รายละเอียดหลักเกณฑ์
(9) ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรค
การดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557-2560
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0

คะแนนเต็ม
(1)

65
(10)

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และThailand
4.0

(10)

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น

(10)

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะต้องดำเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น

(5)

(5)

คะแนนที่ได้
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ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม

3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่
ชัดเจน

(5)

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์

(5)

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว

(5)

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(5)

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่
เป็นชุด กลุ่ม หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน
เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ ครบถ้วน

(5)

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning)
3.8 แผนงาน

3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม

3.10 ผลผลิต/โครงการ

รวมคะแนน

100

คะแนนที่ได้
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ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562
ประเด็นการพิจารณา

คะแนนเต็ม

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธ์
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
3.10 ผลผลิต / โครงการ
รวมคะแนน

20
15
65
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100

ปีงบประมาณ
2561
2562
17.50
17.77
14.04
13.64
56.22
57.68
8.73
9.09
8.14
8.82
8.64
8.82
4.45
4.95
4.41
4.59
4.14
4.14
4.50
4.41
4.32
4.41
4.36
4.23
4.55
4.23
87.77
89.09
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ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562
คะแนนที่ได้
คะแนน
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
เต็ม
2561
2562
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
20
17.50 17.77
และข้อมูลพื้นฐานของ (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
(3)
2.77
2.77
องค์กรปกครองส่วน ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ
ท้องถิ่น
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
(2)
1.82
1.77
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา
(2)
1.68
1.77
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ฯลฯ
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น
(2)
1.86
1.86
การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร
(2)
1.55
1.77
การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ
(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การ
(2)
1.86
1.86
นับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึกฯลฯ และอื่น ๆ
(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้
(2)
1.91
1.82
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
(2)
1.73
1.91
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.
(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการและการ
(3)
2.32
2.23
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วม
คิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์
ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ
แก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึง
ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และThailand 4.0
(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น
(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นต้น
(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ
และกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์
ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนา
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน
ได้แก่ S - Strength (จุดแข็ง) W - Weakness (จุดอ่อน) O
- Opportunity (โอกาส)
และ T - Threat (อุปสรรค)
(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน
เชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือ
สมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา

คะแนน
เต็ม
15
(2)

คะแนนที่ได้
2561
2562
14.05 13.64
2.00
1.86

(1)

1.00

1.00

(2)

1.82

1.77

(2)

1.73

1.82

(2)

1.91

1.86

(2)

1.86

1.73

(2)

1.73

1.59
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3. ยุทธศาสตร์
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด

3.4 วิสัยทัศน์

รายละเอียดหลักเกณฑ์
(8) สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ
และการเบิกจ่าย งบประมาณ ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2557-2560 เช่น สรุป สถานการณ์การพัฒนา การตั้ง
งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการ
ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ
(9) ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ
และสรุปปัญหาอุปสรรคการ การดำเนินงานที่ผ่านมาและ
แนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยง
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และThailand 4.0
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์
พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช.
และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี และ Thailand 4.0
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น

คะแนน
เต็ม
(1)

คะแนนที่ได้
2561
2562
1.00
1.00

(1)

1.00

1.00

65
(10)

56.22
8.73

57.68
9.09

(10)

8.14

8.82

(10)

8.64

8.82

(5)

4.45

4.95
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3.5 กลยุทธ์

3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning)
3.8 แผนงาน

3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม

รายละเอียดหลักเกณฑ์
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่
จะต้องดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่
ชัดเจน
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่
3.10 ผลผลิต/โครงการ เป็นชุด กลุ่ม หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็น
ต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ ครบถ้วน
รวมคะแนน

คะแนน
เต็ม
(5)

คะแนนที่ได้
2561
2562
4.41
4.59

(5)

4.14

4.14

(5)

4.50

4.41

(5)

4.32

4.41

(5)

4.36

4.23

(5)

4.55

4.23

100

87.77

89.09
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- ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คะแนนเฉลี่ยผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เท่ากับร้อยละ 87.77
- ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คะแนนเฉลี่ยผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เท่ากับร้อยละ 89.09
1.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน
3. ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน
3.4 วิสัยทัศน์ 5 คะแนน
3.5 กลยุทธ์ 5 คะแนน
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน
3.8 แผนงาน 5 คะแนน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่ อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
ประเด็นการพิจารณา
คะแนนเต็ม
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
20
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
20
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
60
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(10)
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
(10)
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
(10)
3.4 วิสัยทัศน์
(5)
3.5 กลยุทธ์
(5)
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
(5)
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(5)
3.8 แผนงาน
(5)
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
(5)
รวมคะแนน
100
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น
ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวน
ประชากร ฯลฯ
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น
การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร
การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ
(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การ
นับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ
(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.
(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการและการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วม
คิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์
ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ
แก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20
(3)

(2)

(2)
(2)
(2)

(2)

(2)
(2)
(3)

คะแนนที่ได้

4-14
ประเด็นการพิจารณา
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึง
ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และThailand 4.0

20
(5)

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น

(3)

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น

(3)

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ
และกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น

(3)

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์
ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา

(3)

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนา
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน
ได้แก่ S - Strength (จุดแข็ง) W - Weakness (จุดอ่อน)
O - Opportunity (โอกาส) และ T - Threat (อุปสรรค)

(3)

คะแนนที่ได้

4-15
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รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม

3. ยุทธศาสตร์
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0

60
(10)

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยง
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และThailand 4.0

(10)

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์
พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช.
และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี และ Thailand 4.0

(10)

3.4 วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น

(5)

3.5 กลยุทธ์

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่
จะต้องดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น

(5)

คะแนนที่ได้
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รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม

3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่
ชัดเจน

(5)

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์

(5)

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว

(5)

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(5)

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning)
3.8 แผนงาน

3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม

รวมคะแนน

100

คะแนนที่ได้
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ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565

20

2563
18.64

ปีงบประมาณ
2564
18.36

2565
17.82

20
60
(10)
(10)

16.91
55.18
9.27
9.27

16.72
55.31
9.13
9.22

17.91
53.64
8.91
8.82

(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100

9.00
4.82
4.55
4.55
4.64
4.45
4.64
90.73

9.40
4.68
4.59
4.50
4.50
4.59
4.68
90.40

9.00
4.73
4.45
4.36
4.27
4.45
4.64
89.36

ประเด็นการพิจารณา

คะแนนเต็ม

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์ ข ององค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ ่น ในเขต
จังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธ์
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
รวมคะแนน
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ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565
คะแนนที่ได้
ประเด็นการ
คะแนน
รายละเอียดหลักเกณฑ์
พิจารณา
เต็ม
2563
2564 2565
1. ข้อมูลสภาพ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
20
18.64 18.36 17.82
ทั่วไปและข้อมูล (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
(3)
2.36
2.45
2.45
พื้นฐานของ
ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของ
องค์กรปกครอง ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ ป่าไม้ ฯลฯ ด้าน
ส่วนท้องถิ่น
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
(2)
2.00
2.00
1.91
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข (2)
2.00
1.95
1.82
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น
(2)
2.00
2.00
1.91
การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร
(2)
2.00
1.95
2.00
การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ
(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ
(2)
2.00
1.95
1.91
ถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ
(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา
(2)
1.91
1.86
1.82
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
(2)
2.00
1.95
1.73
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.
(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการและการ
(3)
2.36
2.22
2.27
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด
ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา
สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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คะแนน
รายละเอียดหลักเกณฑ์
พิจารณา
เต็ม
2. การวิเคราะห์ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
20
สภาวการณ์และ (1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ
(5)
ศักยภาพ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และThailand 4.0

คะแนนที่ได้
2563
2564 2565
16.91 16.72 17.91
4.45
4.34
4.27

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น

(3)

1.09

0.90

2.18

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นต้น
(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ
และกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป
เป็นต้น
(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์
ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ การ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อ
การดำเนินงาน ได้แก่ S - Strength (จุดแข็ง) W Weakness (จุดอ่อน) O - Opportunity (โอกาส)
และ T - Threat (อุปสรรค)

(3)

2.82

2.98

2.91

(3)

2.91

2.89

3.00

(3)

2.82

2.89

2.91

(3)

2.82

2.70

2.64
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3. ยุทธศาสตร์
3.1 ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ์

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนา ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0
3.2 ยุทธศาสตร์
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
ขององค์กรปกครอง สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยง
ส่วนท้องถิ่นในเขต หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
จังหวัด
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และThailand 4.0

คะแน
นเต็ม
60
(10)

คะแนนที่ได้
2563
2564 2565
55.18
55.31 53.64
9.27
9.13
8.91

(10)

9.27

9.22

8.82

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์
พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์
คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0

(10)

9.00

9.40

9.00

3.4 วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น

(5)

4.82

4.68

4.73

4-21
ประเด็นการ
พิจารณา
3.5 กลยุทธ์

คะแน
นเต็ม
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตาม (5)
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่ง
ที่จะต้องดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
3.6 เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง
(5)
ของแต่ละประเด็น และสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่ง
กลยุทธ์
ใดที่ชัดเจน
3.7 จุดยืนทาง
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
(5)
ยุทธศาสตร์
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
(Positioning)
เกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทาง
ยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต
(5)
กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิด
จากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืน
ทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว
3.9 ความเชื่อมโยง ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่
(5)
ของยุทธศาสตร์ใน เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ภาพรวม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดหลักเกณฑ์

รวมคะแนน

100

คะแนนที่ได้
2563
2564 2565
4.55
4.59
4.45

4.55

4.50

4.36

4.64

4.50

4.27

4.45

4.59

4.45

4.64

4.68

4.64

90.73

90.40

89.36
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- ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คะแนนเฉลี่ยผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เท่ากับร้อยละ 90.73
- ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คะแนนเฉลี่ยผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เท่ากับร้อยละ 90.40
- ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คะแนนเฉลี่ยผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เท่ากับร้อยละ 89.36

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2565 ประกอบด้วย
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน
5. โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
5 คะแนน
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน
5.7 โครงการสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน
5.8 โครงการแก้ปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่ง ยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน
5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5
คะแนน
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
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1.
2.
3.
4.
5.

สรุปสถานการณ์การพัฒนา
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

คะแนน
เต็ม
10
10
10
10
60
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100

คะแนน
ที่ได้
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รายละเอียดหลักเกณฑ์

1. การสรุปสถานการณ์การ เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้ในการวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand
พัฒนา
(Demand Analysis)/Globa l Demand และ Trend ปัจจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม
, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
2. การประเมินผลการนำ
1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิง
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ปริมาณ เช่น การวัดผลจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็
คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวน
ในเชิงปริมาณ
ที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าที่ที่ได้กำหนดไว้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)

3. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม
งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)

คะแนน
คะแนนที่ได้
เต็ม
10

10

10
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รายละเอียดหลักเกณฑ์

4. แผนงานและยุทธศาสตร์ 1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความ
การพัฒนา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง
ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT
Analysis /Demand (Demand Analysis)/Global
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration)
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ
5. โครงการพัฒนา
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนา
โครงการ
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้
ชื่อโครงการ มีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้ว
เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องกำหนด
สอดคล้องกับโครงการ
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจน
นำไปสู่การตั้งงบประมาณ
ถูกต้อง

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และ
ระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้ทำที่ไหน
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการหากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง
โครงการสอดคล้องกับ
5.4 โครงการมีความ
(1) ความมั่นคง
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
20 ปี
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม
(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

คะแนน
เต็ม
10

60
(5)

(5)

(5)

(5)

คะแนนที่ได้
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5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

รายละเอียดหลักเกณฑ์

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) ยึดคนเป็นศูนย์การพัฒนา
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579
(5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน
5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะเวลายาว
ภายใต้แนวทางการพัฒนา
(1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดัก
รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
(3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
5.6 โครงการมีความ
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
สอดคล้องกับ Thailand 4.0 เศรษฐกิจไปสู่ Value – Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทำน้อยได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจาก
การเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอด
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ

คะแนน
เต็ม
(5)

(5)

คะแนนที่ได้
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5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลักวิธี
งบประมาณ

5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถ
แยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน
เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คะแนน
เต็ม
(5)

(5)

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5
ประการ ในการจัดทำโครงการ ได้แก่
(1) ความประหยัด (Economy)
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)
(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)
(4) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม
(Equity)
(5) ความโปร่งใส (Transparency)
การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น
มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์

(5)

มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indictor :
KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น
การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิด
จากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์
คาดว่าจะได้รับ)

(5)

(5)

คะแนนที่ได้
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ประเด็นการพิจารณา
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์
ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงาน
ตามโครงการ
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้
รวมคะแนน

คะแนน
เต็ม
(5)

100

คะแนนที่ได้
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ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565
ประเด็นการพิจารณา
1.
2.
3.
4.
5.

สรุปสถานการณ์การพัฒนา
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่
การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี
5.5 เป้ า หมาย (ผลผลิ ตของโครงการ) มี ค วามสอดคล้ องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5.8 โครงการแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนหรื อ การเสริ มสร้ า งให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)
5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

คะแนน
เต็ม
10
10
10
10
60
(5)
(5)
(5)

คะแนนที่ได้
2563
2564
9.27
9.14
8.91
8.82
8.73
8.86
8.91
8.95
54.36 54.18
4.91
4.68
4.91
4.68
4.82
4.73

2561
8.68
8.59
8.50
8.55
53.81
4.68
4.59
4.41

2562
8.86
8.86
8.50
8.91
54.68
4.59
4.50
4.41

(5)
(5)

4.45
4.68

4.55
4.64

4.91
4.73

4.86
4.77

4.64
4.73

(5)
(5)
(5)

4.18
4.14
4.14

4.45
4.45
4.32

4.73
4.45
4.27

4.45
4.41
4.32

4.55
4.73
4.64

(5)

4.59

1.55

4.00

4.23

4.55

(5)
(5)

4.50
4.68

4.68
4.68

4.18
4.18

4.32
4.32

4.73
4.45

(5)
100

4.77
88.14

4.68
89.82

4.27
90.18

4.41
89.95

4.91
90.09

2565
9.09
8.82
8.73
8.64
54.82
4.27
4.36
4.27
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ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565
ประเด็นการ
พิจารณา
1. การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา

รายละเอียดหลักเกณฑ์
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้ในการวิเคราะห์ SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,
ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

คะแนน
เต็ม
10

2561
8.68

คะแนนที่ได้
2562 2563 2564
8.86 9.27 9.14

2565
9.09

2. การ
ประเมินผล
การนำ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้
วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดผลจำนวนโครงการ
กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่
ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มี
จำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่
ที่ได้กำหนดไว้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ
ที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)

10

8.59

8.86

8.91

8.82

8.82

3. การ
ประเมินผล
การนำ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
คือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพือ่ วัดว่าภารกิจ
โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ
ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตาม
อำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ
วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness)
ผลการปฏิบตั ิราชการที่บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัตริ าชการตามทีไ่ ด้รบั งบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)

10

8.50

8.50

8.73

8.86

8.73
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ประเด็นการ
พิจารณา
4. แผนงาน
และ
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis /Demand
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend
หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ
ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน
หลักประชารัฐ
5. โครงการ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
พัฒนา
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
5.1 ความ
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ชัดเจนของชื่อ ดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสยั ทัศน์ของ
โครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการ
มีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจ
ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
5.2 กำหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการ
ต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา
ของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล
วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
5.3 เป้าหมาย สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไป
(ผลผลิตของ ให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร
โครงการ)
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร
มีความชัดเจน กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลา
นำไปสู่การตั้ง ดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้ทำที่ไหน
งบประมาณ เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมือ่ ไร ใครคือ
ถูกต้อง
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมี
หลายกลุ่มให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก
ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง

คะแนน
เต็ม
10

2561
8.55

คะแนนที่ได้
2562 2563 2564
8.91 8.91 8.95

2565
8.64

60
(5)

53.81 54.68 54.36 54.18 54.82
4.68 4.59 4.91 4.68 4.27

(5)

4.59

4.50

4.91

4.68

4.36

(5)

4.41

4.41

4.82

4.73

4.27
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ประเด็นการ
พิจารณา
5.4 โครงการ
มีความ
สอดคล้องกับ
แผน
ยุทธศาสตร์
20 ปี

5.5 เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคม
แห่งชาติ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
โครงการสอดคล้องกับ
(1) ความมั่นคง
(2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมทางสังคม
(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมัน่ คง มั่งคั่ง
ยั่งยืน
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) ยึดคนเป็นศูนย์การพัฒนา
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579
(5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบตั ใิ ห้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะเวลายาว
ภายใต้แนวทางการพัฒนา
(1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการ
หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสูร่ ายได้สูง
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
(3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(6) การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ ีประสิทธิภาพ

คะแนน
เต็ม
(5)

(5)

2561
4.45

คะแนนที่ได้
2562
2563
4.55
4.91

2564
4.86

2565
4.64

4.68

4.64

4.77

4.73

4.73
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ประเด็นการ
พิจารณา
5.6 โครงการ
มีความ
สอดคล้องกับ
Thailand
4.0

5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

5.8 โครงการ
แก้ไขปัญหา
ความยากจน
หรือการ
เสริมสร้างให้
ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ
มีความ
สอดคล้อง
กับ
เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

คะแนน
เต็ม
โครงการมีลกั ษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลีย่ นโครงสร้าง
(5)
เศรษฐกิจไปสู่ Value – Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทำน้อยได้มาก เช่น (1) เปลีย่ นจาก
การผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสูส่ ินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
(3) เปลีย่ นจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสูก่ ารเน้นภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการทีเ่ ติมเต็มด้วยวิทยาการ
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
เช่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข
วัฒนธรรม ฯลฯ
โครงการพัฒนาท้องถิน่ มีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
(5)
แผนพัฒนาจังหวัดทีไ่ ด้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึง่ ไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิน่ ต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ่ ด้กำหนดขึน้ ที่เป็นปัจจุบนั
เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
(5)
ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียดหลักเกณฑ์

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5
ประการ ในการจัดทำโครงการ ได้แก่
(1) ความประหยัด (Economy)
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)
(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)
(4) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความ
ยุติธรรม (Equity)
(5) ความโปร่งใส (Transparency)

(5)

2561
4.18

คะแนนที่ได้
2562 2563 2564
4.45
4.73 4.45

2565
4.55

4.14

4.45

4.45

4.41

4.73

4.14

4.32

4.27

4.32

4.64

4.59

4.55

4.00

4.23

4.55
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ประเด็นการ
พิจารณา
5.10 มีการ
ประมาณ
การราคา
ถูกต้องตาม
หลักวิธี
งบประมาณ
5.11 มีการ
กำหนด
ตัวชี้วัด (KPI)
และสอดคล้อง
กับ
วัตถุประสงค์
และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ
5.12 ผลที่
คาดว่าจะ
ได้รับ
สอดคล้อง
กับ
วัตถุประสงค์

2561
4.50

คะแนนที่ได้
2562
2563
4.68
4.18

2564
4.32

2565
4.73

(5)

4.68

4.68

4.18

4.32

4.45

(5)

4.77

4.86

4.27

4.41

4.91

100

88.14

89.82

90.18

89.95

90.09

คะแนน
เต็ม
(5)

มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance
Indictor : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable)
ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนด
ความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับ
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการ
ตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ใน
การดำเนินงานตามโครงการ
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สดุ และสามารถปฏิบัติได้
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้
รวมคะแนน

รายละเอียดหลักเกณฑ์
การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้อง
กับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลัก
ของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใส
ในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์

- ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คะแนนเฉลี่ยผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้ อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เท่ากับร้อยละ 88.14
- ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คะแนนเฉลี่ยผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้ อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เท่ากับร้อยละ 89.82
- ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คะแนนเฉลี่ยผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้ อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เท่ากับร้อยละ 90.18
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- ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คะแนนเฉลี่ยผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้ อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เท่ากับร้อยละ 89.95
- ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คะแนนเฉลี่ยผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้ อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เท่ากับร้อยละ 90.09

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ดังตารางข้างล่างนี้
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ห้วงปี พ.ศ.2561 กับการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
(โครงการและงบประมาณตามแผนดำเนินงานปี พ.ศ. 2561 และฉบับเพิ่มเติมทุกฉบับ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

โครงการตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ
และเพิ่มเติมทุกฉบับ
ห้วงปี พ.ศ.2561
โครงการ

1. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และการกีฬา
2. การสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
4. การบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
6. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้
พลังงานอย่างมีคุณค่า

งบประมาณ

โครงการ/งบประมาณตามแผนดำเนินงาน
ปีงประมาณ 2561
และเพิ่มเติมทุกฉบับ
ห้วงปี พ.ศ.2561

โครงการ คิดเป็นร้อยละ

งบประมาณ

96 154,852,288

คิดเป็นร้อยละ

100

238,777,250

96

71

143,692,160

32

45.07

21,808,800

15.17

15
6

60,985,000
21,091,735

12
1

80
16.66

5,300,000
200,000

8.69
0.94

301

561,645,500

31

10.29 102,924,000

18.32

165
3

202,712,022
3,380,000

38
1

23.03
33.33

42.44
8.87

86,040,400
300,000

64.85

รวม
661 1,232,283,667
211
31.92 371,425,488
30.14
สรุป จากตารางแสดงให้เห็นว่าจำนวนโครงการ/งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ขององค์การบริห ารส่ว นจังหวัดชัย ภูมิ และฉบับเพิ่มทุกฉบับ ในห้ว งปี พ.ศ.2561 มีจำนวน 661 โครงการ
งบประมาณ 1,232,283,667 บาท นำมาจัดแผนดำเนินงาน ปี พ.ศ.2561 และฉบับเพิ่มเติมทุกฉบับ จำนวน 211
โครงการ งบประมาณ 371,425,488 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.14
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2565)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ห้วงปี พ.ศ.2562 กับการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
(โครงการและงบประมาณตามแผนดำเนินงานปี พ.ศ. 2562 และฉบับเพิ่มเติมทุกฉบับ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

โครงการตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ
และเพิ่มเติมทุกฉบับ
ห้วงปี พ.ศ.2562
โครงการ

1. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และการกีฬา
2. การสร้างความเข็มแข็งของ
ชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว
4. การบริหารจัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตร
6. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
7. การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้
พลังงานอย่างมีคุณค่า
รวม

งบประมาณ

โครงการ/งบประมาณตามแผนดำเนินงาน
ปีงประมาณ 2562
และเพิ่มเติมทุกฉบับ
ห้วงปี พ.ศ.2562

โครงการ คิดเป็นร้อยละ

304

346,912,649

169

83

78,441,518

16

งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ

55.59 202,553,829

58.38

59

71.08

68,731,830

87.62

83,000,000

9

56.25

3,300,000

3.97

7

27,091,735

2

28.57

800,000

2.95

525

2,064,621,654

142

27.04 144,681,000

7.00

304

287,250,464

70

23.02

24,906,030

8.67

2

3,000,000

1

50.00

500,000

16.66

1,241 2,890,318,020
452
36.42 445,472,689
15.41
สรุป จากตารางแสดงให้เห็นว่าจำนวนโครงการ/งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และฉบับเพิ่มทุกฉบับ ในห้วงปี พ.ศ.2562 มีจำนวน 1,241 โครงการ
งบประมาณ 2,890,318,020 บาท นำมาจัดแผนดำเนินงาน ปี พ.ศ.2562 และฉบับเพิ่มเติมทุกฉบับ จำนวน 452
โครงการ งบประมาณ 445,472,689 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.41
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ตารางที่ 3 ปรียบเทียบจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ห้วงปี พ.ศ.2563 กับการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
(โครงการและงบประมาณตามแผนดำเนินงานปี พ.ศ. 2563 และฉบับเพิ่มเติมทุกฉบับ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

โครงการตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ
และเพิ่มเติมทุกฉบับ
ห้วงปี พ.ศ.2563
โครงการ

1. การพั ฒ นาการศึ ก ษา ศาสนา
วัฒนธรรม และการกีฬา
2. การสร้ า งความเข็ ม แข็ ง ของ
ชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
4. การบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
6. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. การส่ ง เสริ ม อนุ ร ั ก ษ์ แ ละใช้
พลังงานอย่างมีคุณค่า
รวม

งบประมาณ

โครงการ/งบประมาณตามแผนดำเนินงาน
ปีงประมาณ 2563
และเพิ่มเติมทุกฉบับ
ห้วงปี พ.ศ.2563

โครงการ

คิดเป็นร้อยละ

งบประมาณ

161

283,241,083

133

299

312,808,044

51

17.05

81,178,264

25.95

23
7

218,299,300
58,291,735

6
2

26.08
28.57

2,300,000
1,000,000

1.05
1.71

416 3,159,607,654

99

23.79 111,375,000

3.52

129
2

61.72 131,447,550
22.22 5,160,000

36.05
0.59

209
9

364,528,234
866,860,000

82.6 156,879,712

คิดเป็นร้อยละ

55.38

1,124 5,263,636,050
422
37.54 489,340,526
9.29
สรุป จากตารางแสดงให้เห็นว่าจำนวนโครงการ/งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และฉบับเพิ่มทุกฉบับ ในห้วงปี พ.ศ.2563 มีจำนวน 1,124 โครงการ
งบประมาณ 5,263,636,050 บาท นำมาจัดแผนดำเนินงาน ปี พ.ศ.2563 และฉบับเพิ่มเติม ทุกฉบับ จำนวน 422
โครงการ งบประมาณ 489,340,526 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.29
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ห้วงปี พ.ศ.2564 กับการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
(โครงการและงบประมาณตามแผนดำเนินงานปี พ.ศ. 2564 และฉบับเพิ่มเติมทุกฉบับ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

โครงการตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ
และเพิ่มเติมทุกฉบับ
ห้วงปี พ.ศ.2564
โครงการ

1. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และการกีฬา
2. การสร้างความเข็มแข็งของ
ชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
4. การบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร
6. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้
พลังงานอย่างมีคุณค่า
รวม

งบประมาณ

โครงการ/งบประมาณตามแผนดำเนินงาน
ปีงประมาณ 2564
และเพิ่มเติมทุกฉบับ
ห้วงปี พ.ศ.2564

โครงการ คิดเป็นร้อยละ

งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ

101

470,721,375

98

97.02 144,803,815

30.76

69
21

460,187,949
62,600,000

46
7

66.66 380,347,820
33.33 1,500,000

82.65
2.39

7

21,466,135

2

365
152

1,756,806,254
7,358,986,059

9
128

28.57

1,000,000

4.65

2.46 59,931,900
84.21 379,187,744

3.41
5.15

3
12,386,230
1
33.33
200,000
1.61
718 10,143,154,002
291
40.52 966,971,279
9.53
สรุป จากตารางแสดงให้เห็นว่าจำนวนโครงการ/งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ขององค์การบริห ารส่ว นจังหวัดชัย ภูมิ และฉบับเพิ่มทุกฉบับ ในห้ว งปี พ.ศ.2564 มีจำนวน 718 โครงการ
งบประมาณ 10,143,154,002 บาท นำมาจัดแผนดำเนินงาน ปี พ.ศ.2564 และฉบับเพิ่มเติมทุ กฉบับ จำนวน
291 โครงการ งบประมาณ 966,971,279 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.53
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ห้วงปี พ.ศ.2565 กับการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
(โครงการและงบประมาณตามแผนดำเนินงานปี พ.ศ. 2565 และฉบับเพิ่มเติมทุกฉบับ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และการกีฬา
2. การสร้างความเข็มแข็งของ
ชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
4. การบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร
6. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้
พลังงานอย่างมีคุณค่า
รวม

โครงการตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ
และเพิ่มเติมทุกฉบับ
ห้วงปี พ.ศ.2565
โครงการ
งบประมาณ

94 1,003,220,080

โครงการ/งบประมาณตามแผนดำเนินงาน
ปีงประมาณ 2565
และเพิ่มเติมทุกฉบับ
ห้วงปี พ.ศ.2565

โครงการ

คิดเป็นร้อยละ

งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ

46

48.93

86,453,100

8.61

53

446,944,824

9

16.98

6,150,000

1.37

10
5

121,600,000
51,874,400

1
1

10
20

50,000
250,000

0.04
0.48

250

744,009,000

127

50.8 107,366,000

14.43

107 1,140,234,730
2 141,613,770

6
0

5.6 100,460,000
0
0

8.81
0.00

521 3,649,496,804
190
36.46 300,729,100
8.24
สรุป จากตารางแสดงให้เห็นว่าจำนวนโครงการ/งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ขององค์การบริห ารส่ว นจังหวัดชัย ภูมิ และฉบับเพิ่มทุกฉบับ ในห้ว งปี พ.ศ.2566 มีจำนวน 521 โครงการ
งบประมาณ 3,649,496,804 บาท นำมาจัดแผนดำเนินงาน ปี พ.ศ.2565 และฉบับเพิ่มเติมทุกฉบับ จำนวน 190
โครงการ งบประมาณ 300,729,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.24
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4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
4.4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต
(1) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนสลับซับซ้อน
(2) ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และอาจเกิด
ความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น
(3) ปัญหาความต้องการของชุมชนอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด เพราะข้อจำกัดของ
ระเบียบกฎหมายและงบประมาณที่มีจำกัดและบางเรื่องอาจทำไม่ได้
4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
(1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่ นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน
(2) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะทางการคลังใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(3) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
(4) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสม
กับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

