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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1.ด้านกายภาพ 
  ทำเลที่ตั้งตำบลตำบลโพธิ์กลางเป็น 1 ใน 24 ตำบลในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด

นครราชสีมา ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของอำเภอเมืองนครราชสีมา ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา 
ประมาณ 9 กิโลเมตร มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง 6 แห่ง คือ เทศบาลนครนครราชสีมา 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เทศบาลตำบลหัวทะเล อบต.หนองบัวศาลา อบต.ไชยมงคล อบต.หนองจะบก ดังนี้ 

 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ เทศบาลนครนครราชสีมา/เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อบต.หนองบัวศาลา / เทศบาลตำบลหัวทะเล 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ อบต.หนองจะบก 
ทิศใต้   ติดต่อกับ เทศบาลตำบลไชยมงคล 

 

รวม 10 หมู่บ้าน คือ 
หมู่ที่ 1 บ้านหนองปรือ 
หมู่ที่ 2 บ้านหนองไผ่ 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองพลวงน้อย 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองพลวงมะนาว 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองพุดซา 
หมู่ที่ 7 บ้านบึงแสนสุข 
หมู่ที่ 8 บ้านศรีสมบูรณ์ 
หมู่ที่ 9 บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ 
หมู่ที่ 10 บ้านหนองไผ่พัฒนา 
หมู่ที่ 11 บ้านหนองพลวงพัฒนา 

 

  ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศของตำบลโพธิ ์กลาง  ตั ้งอยู ่ตอนล่างของเทศบาลนคร
นครราชสีมา  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ถูกล้อมรอบไปด้วยพ้ืนที่ทหาร ลักษณะรูปร่างของพ้ืนที่ค่อนข้างเป็นที่ราบสูง กว้าง
เป็นแนวยาว ลาดลงมาจากทางทิศใต้ พ้ืนที่จึงเหมาะสำหรับการเพาะปลูกพืชไร่ 

 

2.ด้านการเมืองการปกครอง 
 เขตปกครอง รวม 10 หมู่บ้าน คือ 

หมู่ที่ 1 บ้านหนองปรือ 
หมู่ที่ 2 บ้านหนองไผ่ 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองพลวงน้อย 
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หมู่ที่ 4 บ้านหนองพลวงมะนาว 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองพุดซา 
หมู่ที่ 7 บ้านบึงแสนสุข 
หมู่ที่ 8 บ้านศรีสมบูรณ์ 
หมู่ที่ 9 บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ 
หมู่ที่ 10 บ้านหนองไผ่พัฒนา 
หมู่ที่ 11 บ้านหนองพลวงพัฒนา 
 

เนื้อท่ี ตำบลโพธิ์กลาง มีพ้ืนที่ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประมาณ 34,512 ไร่ หรือ 55.22 
ตารางกิโลเมตร เป็นเขตปกครองเทศบาลตำบลโพธิ์กลางโดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้ 
 

หมู่ที่ บ้าน อันดับ เนื้อที ่
(ตร.กม.) 

เนื้อที ่
(ไร่) 

1 บ้านหนองปรือ 4 4 2,500 
2 บ้านหนองไผ่ 7 2 1,250 
3 บ้านหนองพลวงน้อย 1 19.60 12,262 
4 บ้านหนองพลวงมะนาว 5 3.4 2,148 
5 บ้านหนองพุดซา 9 1 625 
7 บ้านบึงแสนสุข 10 0.7 410 
8 บ้านศรีสมบูรณ์ 8 1.3 812 
9 บ้านสุรธรรมพิทักษ์ 2 15.02 9,380 
10 บ้านหนองไผ่พัฒนา 6 3.2 2,000 
11 บ้านหนองพลวงพัฒนา 3 5 3,125 
 รวม  55.22 34,512 

3. ประชากร 

จำนวนประชากร 
จำนวนประชากรเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปี   2565 

 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวน

ครัวเรือน 
ประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1 บ้านหนองปรือ 1,723 1,954 2,171 4,125 
2 บ้านหนองไผ่ 1,580 1,624 1,820 3,444 
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3 บ้านหนองพลวงน้อย 925 1,142 1,273 2,415 
4 บ้านหนองพลวงมะนาว 1,567 1,863 2,040 3,903 
5 บ้านหนองพุดซา 733 897 1,072 1,969 
7 บ้านบึงแสนสุข 689 667 734 1,401 
8 บ้านศรีสมบูรณ์ 1,172 1,143 1,426 2,569 
9 บ้านสุรธรรมพิทักษ์ 3,331 3,576 1,197 4,773 
10 บ้านหนองไผ่พัฒนา 1,365 1,784 2,060 3,844 
11 บ้านหนองพลวงพัฒนา 566 1,069 323 1,392 
 รวม 13,651 15,905 14,135 30,040 

ข้อมูล  ณ   เดือน กรกฎาคม  2565 
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 

 
4.สภาพทางสังคม 

โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง มีจำนวน 3 แห่ง  และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน  1  แห่ง  
ดังนี้ 

1. โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  โดยมี  นายธเนศ  จำปามูล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

2. โรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน นครราชสีมา เขต 1 จำนวน 2 แห่ง คือ 
โรงเรียนบ้านหนองพลวง  โดยมี นายขวัญชัย นาคเครือ  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน              
โรงเรียนเสนานุเคราะห์    โดยมี นายเผด็จ  โมฆะรัตน์    เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง (สังกัดเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง)  
สถานศึกษา จำนวนนักเรียน จำนวนครูผู้สอน จำนวน 

ห้องเรียน 
จำนวน 
อาคาร
เรียน 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1,425 1,545 35 107 86 5 
โรงเรียนบ้านหนองพลวง 166 141 2 15 12 4 
โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 703 584 4 45 39 5 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลโพธิ์กลาง 27 23 - 2 2 1 
รวม 2,321 2,293 41 169 139 15 

 
ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน  2565 
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5.ระบบบริการพื้นฐาน 

สาธารณสุข 
1) โรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีจำนวน -  แห่ง มีเตียงคนไข้ จำนวน -  เตียง 
2) คลินิกเอกชน จำนวน  -   แห่ง 

  3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลวงมะนาว  จำนวน 1  แห่ง 
      บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานีอนามัยหนองพลวงมะนาว มีดังนี้  
   * แพทย์ (หมุนเวียน)   จำนวน   1   คน  

* พยาบาล    จำนวน   6   คน 
   * ทันตาภิบาล         จำนวน   1   คน  

* นักวิชาการสาธารณสุข     จำนวน   5   คน 
* เจ้าพนักงานสาธารณสุข   จำนวน   1   คน 
* นักกายภาพบำบัด   จำนวน   1   คน       

  4) ผู้เข้ารับการบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จำนวน  80   ราย/วัน 
  5) สาเหตุการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
   - อุบัติเหตุทางการจราจร  จำนวน   2    ราย/วัน 
   - สาเหตุอ่ืน   จำนวน   70 - 80  ราย/วัน 
 
  6) ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  5  อันดับแรก 

1. โรคระบบทางเดินหายใจ 
   2. โรคระบบย่อยอาหาร ,โรคในช่องปาก 
   3. อาการและสิ่งผิดปกติที่ไม่สามารถจำแนกโรคได้ 
   4. โรคระบบกล้ามเนื้อ 
   5. โรคติดเชื้อและปรสิต 
6.ระบบเศรษฐกิจ  
 ปั๊มน้ำมัน     จำนวน    5   แห่ง  ได้แก่ 
   บ้านหนองไผ่   หมู่ที่ 2  จำนวน  1  แห่ง 
   บ้านหนองพุดซา  หมู่ที่ 5  จำนวน  1  แห่ง 
   บ้านบึงแสนสุข   หมู่ที่ 7  จำนวน  1  แห่ง 
   บ้านศรีสมบูรณ์   หมู่ที่ 8  จำนวน  2  แห่ง 
 ร้านมินิมาร์ท  จำนวน  11  แห่ง  ได้แก่ 
   หมอยาพลาซ่า    จำนวน  2  แห่ง 
   เซเว่น อีเลเว่น    จำนวน  4  แห่ง 
   อัน อัน มินิมาร์ท จำนวน  1  แห่ง 
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   โลตัส เอกซ์เพรส จำนวน  1  แห่ง 
   ซี เจ ซูเปอร์มาร์เก็ต  จำนวน 2 แห่ง 
   มิลค์กะมอส มินิมาร์ท  จำนวน 1 แห่ง 
 บ้านจัดสรร  จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 
   บ้านหนองปรือ หมู่ 1จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้านเพ็ญมาศ 

  บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4  จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้านธนาภิรมย์ 
  บ้านหนองพุดซา หมู่ที่ 5 จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้านสุนทรีย์ 

   บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้านภัทรา 
บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้านประวรรดา และ หมู่บ้าน

สิริยาแกรนด์ 
รายได้เฉลี่ย 

รายได้เฉลี่ยประชาชนตำบลโพธิ์กลาง  158,688  บาท ต่อคนต่อปี 
รายได้เฉลี่ยประชาชนตำบลโพธิ์กลาง  530,473  บาท ต่อครัวเรือน 

 
7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 

แหล่งน้ำ 
  สระน้ำ 8 แห่ง  ได้แก่ สระน้ำบ้านหนองปรือ  สระน้ำบ้านหนองไผ่  สระน้ำบ้านหนองพลวง  
สระน้ำบ้านหนองพุดซา   สระน้ำบ้านบึงแสนสุข  สระน้ำหนองค่อม  สระน้ำบ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์         สระ
น้ำบ้านหนองพลวงพัฒนา 

การระบายน้ำ 
บริเวณท่ีมีน้ำท่วมถึง      2      แห่ง 
พ้ืนที่น้ำท่วมถึง  คิดเป็นร้อยละ   7.24   ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

 ระยะเวลาเฉลี่ยที่น้ำท่วมขังนานที่สุด   30   วัน  ประมาณช่วงเดือน กันยายน - พฤศจิกายน 
   สาเหตุของน้ำท่วมขังเกิดจาก ท่อระบายน้ำระบายไม่ทันและพ้ืนที่บริเวณนั้นต่ำ 

 

 *เครื่องสูบน้ำ 
-  

*น้ำเสีย 
 - ปริมาณน้ำเสีย     -   ลบ.ม./วัน  โดยที่เทศบาลยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย 
   - จำนวนราง / ท่อระบายน้ำ  11 แห่ง รวมระยะทาง 5.841  กิโลเมตร 
   - ถนนที่มีราง / ท่อระบายน้ำ  ทั้ง  2    ด้านของถนน  จำนวน   -    สาย 
      ระยะทาง    - กิโลเมตร 
   - ถนนที่มีราง / ท่อระบายน้ำด้านเดียว     จำนวน    11     สาย 
     ระยะทาง   5.55    กิโลเมตร 
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   - เทศบาลได้มีการทำความสะอาดราง / ท่อระบายน้ำ  ปีละ  1   ครั้งข้ึนไป 
   - ท่อเหลี่ยมชนิด 3 ช่องทาง จำนวน 1 แห่ง ยาวรวม 23 เมตร 
 
 

8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

ศาสนา 
  ประชาชนในเขต เทศบาลเป็นชาวพุทธ  และชาวคริสต์ และ มีจำนวนวัด/สำนักสงฆ์  ในเขต 
เทศบาล 5 แห่ง ได้แก่  วัดหนองไผ่   วัดหนองพลวงน้อย  วัดหนองบ่อ  วัดโบสถ์  และ วัดบึงแสนสุข  และ 
โบสถ์คริสตจักร  1 แห่ง ได้แก่  คริสตจักรข่าวประเสริฐ 
 

 วัฒนธรรม 
  ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ 
  - ประเพณีสงกรานต์ มีกิจกรรมสืบทอด วัฒนธรรมท้องถิ่น มีการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 
  - ประเพณีไหว้ศาลตาปู่ ของชาวบ้านหนองไผ่ บ้านหนองพลวงน้อย และ                    
บ้านหนองพุดซา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  เพ่ือความร่มเย็นและเป็นสิริมงคล 
  - ประเพณีลอยกระทง มีกิจกรรมการประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ 
 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

  1) ภูมิอากาศ (ปีปัจจุบัน) 
  อุณหภูมิสูงสุด 37.9 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 13.5 องศาเซลเซียส 
  อุณหภูมิเฉลี่ย  เดือน มี.ค.-มิ.ย. 28.3  องศาเซลเซียส 
  อุณหภูมิเฉลี่ย  เดือน ก.ค.-ต.ค. 27.6  องศาเซลเซียส 
  อุณหภูมิเฉลี่ย  เดือน พ.ย.-ก.พ. 24.7  องศาเซลเซียส 
  2) แหล่งน้ำ 
  สระน้ำ 8 แห่ง  ได้แก ่สระน้ำบ้านหนองปรือ  สระน้ำบ้านหนองไผ่  สระน้ำบ้านหนองพลวง  
สระน้ำบ้านหนองพุดซา   สระน้ำบ้านบึงแสนสุข  สระน้ำหนองค่อม  สระน้ำบ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์   สระน้ำ
บ้านหนองพลวงพัฒนา 

         ที ่ด ินสำหรับกำจัดขยะในปัจจุบัน จำนวน 10 ไร่ ตั ้งอยู ่ที่ ตำบลโพธิ ์กลาง อำเภอเมือง         
จังหวัดนครราชสีมา ห่างจากสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลางเป็นระยะทาง   4 กิโลเมตร กำจัดขยะโดยใช้วิธี
ฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล  

 
 
 

     



7 
 

กลุ่มทางสงัคม 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ 
 1. นายสัมฤทธิ์   มุ่งอุ้มกลาง   ด้านศาสนา 
 2. นางแววรัตน์  นะโนนชัย ด้านการแปรรูปสมุนไพร 
 3. นายแสงอรุณ กันกระโทก ด้านแพทย์แผนไทย(กระดูก) 
 4. นายสมเกียรติ  บุญหมื่นไวย ด้านการเกษตร 
 5. นางสำเนียง  อ่ำสันเทียะ ด้านแพทย์แผนไทย(นวดแผนโบราณ) 
 6. นางกำไล  เพียงโคกกรวด ด้านการเกษตรผสมผสาน 
 7. นางกาแวว พิลาสันต์ ด้านตัดเย็บเสื้อผ้า 
 8. นางอำไพ นาคสุวรรณ ด้านศิลปะประดิษฐ์ 
 9. นางสายสุดา พิศตะคุ  ด้านจักสาน 
  

 ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  (อสม.) ตำบลโพธิ์กลาง ได้แก่ 
1. นางประนัย  เทพกมล ประธาน อสม. บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 
2. นางยุภา เจริญการ ประธาน อสม. บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 2 
3. นางระวีวรรณ โอมาตร ประธาน อสม. บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 
4. นางวรกาญจน์  ประจำกลาง ประธาน อสม. บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 
5. น.ส.ชุ่ม นามกระโทก ประธาน อสม. บ้านหนองพุดซา หมู่ที่ 5 
6. นางวนัสวรรณ บุญช่วย ประธาน อสม. บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ 7 
7. นางนุกสรา จันทร์วิเศษ ประธาน อสม. บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 
8. นางรัชนีย์  แก้วลอยมา ประธาน อสม. บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 
9. นางประมวล  ศรีชุม  ประธาน อสม. บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 
10. นางสายพิณ  บุญเรือง ประธาน อสม. บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 
11. นางอัมพร ปัญทวาย ประธาน อสม. บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 
12. นางเตือนใจ  หมื่นไธสง ประธาน อสม. บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 
13. นางอมรรัตน์ เข็มพุดซา ประธาน อสม. บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 
14. นางรัตนา  สุขกุล  ประธาน อสม. บ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่ที่ 11 

 

 ประธานกลุ่มสตรีตำบลโพธิ์กลาง  ได้แก่ 
1. นางบังอร  ระงับทุกข์  บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 
ประธานอาสาพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ได้แก่ 
1. นางมนัสวรรณ  บุญช่วย ตำบลโพธิ์กลาง 
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ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตำบลโพธิ์กลาง ได้แก่ 
1. นายวิฑูรย์ สากำปัง  บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 
2. ร.ต.สัมฤทธิ์ จันทร์นอก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 
3. นางสังคม ปานหมื่นไวย บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 
4. นายมานะ แก้วทะเล  บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 
5. นางสาวชุ่ม  นามกระโทก บ้านหนองพุดซา หมู่ที่ 5 
6. ร้อยตรีสุพัฒน์   ใสฮาต บ้านบึงแสนสุข  หมู่ที่ 7 
7. น.อ.สุรศักดิ์     ช่อรัตนกุล บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 
8. พ.ท.สมพงษ ์  มือขุนทด บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 
 

ประธานกลุ่มเกษตรกร ตำบลโพธิ์กลาง ได้แก่ 
1. นายสมเกียรติ  บุญหมื่นไวย บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 
 

ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ได้แก่ 
1. นายนพเก้า    มีสันทัด บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 
 

กลุ่มอาชีพตำบลโพธิ์กลาง 
1. นางอำไพ  นาคสุวรรณ  ตัดเย็บเสื้อผ้า/เกษตรอินทรีย์ชีวภาพ 
2. นางรัชนี ศิริเลิศ   หัตถกรรมประดิษฐ์ 
3. นางสายพิณ  บุญเรือง  พรมเช็ดเท้า 
4. นางสาวนิภา  กรึงในเมือง  ขนมเปี๊ยะเฮงฮวด 
5. นางสาวนิรดา  เจษฏาปริยากุล ธิดาปลาร้า 
6. นายธรรมรัตน์  ทองหมื่นไวย์  เครื่องหนังทำมือ  
7. นางยุวลักษณ์  เทียมใส  ผัดหมี่โคราชพร้อมน้ำปรุง 
8. นายสุรศักดิ์  วรพรพิสิฐผล  ลูกประคบสมุนไพร 
9. นางรุ่งนภา เพียแค   ปลาส้มไร้ก้าง 
10. นายโสภรณ  ศุกรินทร์  ดอกไม้พลาสติกจากวัสดุเหลือใช้ 
11. นายสมเกียรติ พิชิตภัย  น้ำผึ้งแท้ 
12. นางอรทัย  กาบคำ   ข้าวฮางงอก 
13. นางขวัญ  เจริญศักดิ์   ผลิตภัณฑ์จากผ้า 
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10.ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาล  
 

 1) โครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง แบ่งส่วนการบริหารออกเป็น ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร  
ซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่ สภาเทศบาลซึ่งมีจำนวนสมาชิก 12 คน  และฝ่ายบริหาร  ได้แก่  คณะผู้บริหาร 5 คน  
โดยดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี  1  คน    รองนายกเทศมนตรี  2  คน     
 เลขานุการนายกฯ  1  คน  และท่ีปรึกษานายกฯ  1  คน 
  มีพนักงานเทศบาลสามัญ  52  คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ   24  คน พนักงานจ้างทั่วไป  
61  คน  โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้ควบคุมดูแลพนักงานและลูกจ้างทั้งหมด แบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 กอง    
1 สำนัก 1 หน่วย ได้แก่ สำนักปลัด  กองคลัง  กองช่าง กองการศึกษา  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม        
กองสวัสดิการสังคม และ หน่วยตอบสอบภายใน 
 

 2) การคลังท้องถิ่น 
  - การบริหารรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  - การบริหารรายจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
 
        ปี พ.ศ. 
รายการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

รายรับ 105,804,421.68 120,010,363.85 122,939,178.12 107,065,599.82 

รายจ่าย 100,304,734.90 94,720,421.79 101,459,837.28 120,116,712.37 

   
3) การดำเนินกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือขององค์กรชุมชน 

 เทศบาลตำบลโพธิ์กลางไม่มีการดำเนินการด้านกิจการพาณิชย์  ส่วนองค์กรของชุมชนมีการดำเนินการ
ด้านพาณิชย์ซึ่งเป็นธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง 
 4) บทบาท / การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร 
 ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง มีการตื่นตัวในด้านการเมืองค่อนข้างสูง  สังเกตได้จาก 
ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งล่าสุด 
 5) การอำนวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสวัสดิการของประชาชน 
 เทศบาลตำบลโพธิ์กลางได้ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณที่เปลี่ยวและล่อแหลมเพ่ือป้องกันเหตุร้ายและ
อำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 

จุดยืนเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 
 - ต้องมีความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ประเทศกับท้องถิ่น 
 - ต้องมีเป้าหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
 - ต้องมีการบริหารยุทธศาสตร์ 
 - ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่มาก โดยที่ทรัพยากรมีจำนวนจำกัด ต้องพิจารณา 

  ดำเนินการโครงการที่ได้รับประโยชน์คุ้มค่า  
 - การวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน 

สร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 - สร้างความเข้าใจกับฝ่ายต่างๆ ในเทศบาล 
 - สร้างความเข้าใจกับประชาชน ศึกษาสำรวจปัญหา และความต้องการที่แท้จริง 
 - แต่งตั้งคณะทำงานฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ 

ปัจจัยความสำเร็จ 
 - ผู้บริหารเทศบาล 
 - การรับรู้ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่เทศบาล 
 - การมีส่วนร่วม ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 - การประสานและสนับสนุนจากภาคีภาครัฐและเอกชน 
 - ระบบฐานข้อมูล 
 - การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 1. ผู้บริหารเทศบาล      
      - ผู้นำให้นโยบาย ติดตามประเมินผล 
 2. เจ้าหน้าที่ในเทศบาล 
      - รว่มเป็นคณะทำงาน ประสานงานระหว่างฝ่าย สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี 
 3. ประชาชนในเทศบาล และผู้รับบริการอื่นๆ  
      - รว่มเป็นคณะทำงาน ให้ข้อมูลและร่วมกำหนดความต้องการ 
      - หนว่ยงานราชการ สนับสนุนข้อมูล ความรู้ทางวิชาการ 

 
 
 
 



ส่วนที่  2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่   

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ 20  ปี 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ 

จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ป ี ให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการดาเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ -๒๕๕๙) และ
กรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่
อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จำเป็นจะต้องมีการวางแผนและกำหนด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทาง
เดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนด  ยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การ
ปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน 
และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือ
การสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือคติพจน์ประจำชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน”เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข 
อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาใน
ระยะ ๒๐ ปีต่อจาก   นี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

 (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม          
 (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 โดยมีสาระสำคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 
๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  

มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจาก
ภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอำเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ 

 
 



(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
           อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด 
           คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร 
           จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ 
           รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความ 
            มั่นคงรูปแบบใหม่  
(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ 
           เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา 
            ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
(๗)       การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิต

ภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งใน
สาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอำหาร การเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้
ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิ
สติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐ
และภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ 
(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง 

ความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อ
สังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าใน
ภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยาย
กิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคใน
อุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดาเนินชีวิตและการดา
เนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอำหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 
 



- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทาการเกษตรยั่งยืนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอำชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้า
เกษตรที่มีศักยภาพและอำหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 
- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา 
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้
ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 
- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็น 
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนา
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มี
ศักยภาพอ่ืน ๆ เป็นต้น  

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ  
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) lสู่สากล และ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ 
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ 
นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่าง ๆ เพ่ิมบทบาท
ของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน    
เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ 

สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มี
คุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ 
(๑)  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒)  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓)  การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔)  การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕)  การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบัน 
      ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
 



4.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมท่ี

เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ 
(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
 (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง 
     ของชุมชน  
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงด้านน้า 

รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
พิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ 
(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบ 

               การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ภาครัฐ    เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีต้องให้
ความสำคัญ อาทิ 
(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 



ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล ประกอบด้วย 
๑)  ยุทธศาสตร์หลัก 
๑.๑)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
๑.๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
๑.๓)  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
๑.๔)  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
๑.๕)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่งคงทางเศรษฐกิจ 
        และสังคม 
๑.๖)  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
๑.๗)  ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของรัฐวิสาหกิจให้เกิด 
        ประโยชน์กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
๑.๘)  ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม  เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความม่ัง 
        คงและยั่งยืน ในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
๑.๙)  ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน 
๒)  การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องตามกรอบ  
     ยุทธศาสตร์ชาต ิ
การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  ได้
กำหนดประเด็นที่ดำเนินการ  ๑๗  เรื่อง  ประกอบด้วย   
๒.๑)  การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 
๒.๒)  การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๒.๓)  การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
๒.๔)  การป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
๒.๕)  การจัดการปัญหาที่ดินทากิน 
๒.๖)  การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
๒.๗)  การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
๒.๘)  การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
๒.๙)  การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
๒.๑๐) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 
๒.๑๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
๒.๑๒) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
๒.๑๓) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 
๒.๑๔) การบริหารจัดการทรัพยากรน้า 
๒.๑๕) การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



๒.๑๖) การบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย 
๒.๑๗) การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัที่ 12  
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้ 
การกำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการ
พัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยน
ผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคม
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ  
การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning)  เป็นการกำหนด
ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทำข้ึนประเทศไทยเป็น
ประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้าน 
การขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) 
เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูง
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

เป้าหมาย 
 1 .การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5.0 
(2)  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว  
     (GNP Per Capita) ณ สิน้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมข้ึนเป็น 317,051 บาท   
      (9,325 ดอลลาร์ สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ 
    ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5  
     ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
 

 2.  การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคม 
      สูงวัย อย่างมีคุณภาพ 
(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic  

Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
 
 
 
 



3. การลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
 

4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ 
     อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
     สิ่งแวดล้อม 
(5) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ำ 
 

5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(3) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม 
 

แนวทางการพัฒนา 
1. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 

พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการ
ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้ง
สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดัน
งานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา 

 
1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 

สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากำลังคนและแรงงาน 
ให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของ
ประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้ง
ระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการ
ผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพื่อให้แรงงาน
สามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทำกรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่
เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
 

1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและดำเนินธุรกิจ

ท่ามกลางการดำเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็น



เจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของ
ตนเองมากข้ึน ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต 
บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

 

1.4 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจใน

ประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทาง
และขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรือ
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุน
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศใน
การเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 
 

1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้า

เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับ
ที่จำเป็นสำหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้ง
ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ 
ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของ
พ้ืนที่และแหล่งน้า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง 
ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท้าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 

 

ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้
เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่
เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้
ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
กำหนดและจัดทำกฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่ม  
คลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ 
วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
เชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่ง
การถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและใน
ภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์และ
พลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ
เป็นต้น ส่งเสริมการน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหาร



จัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ้านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุน
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ 
มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสู งและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การ
ประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้ง
สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบ
และการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 
 

2. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่าง 
   มีคุณภาพ 
2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ   

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  
วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัย
ผู้สูงอายุให้มีการท้างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการดำรงชีวิต มีการสร้าง
เสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่
ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 
 

2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย 
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการ 

การศึกษาใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(2)  ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด 

การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการ
จัดการศึกษา  

(3)  พัฒนาคุณภาพครู  ทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือก 
ให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน  

(4)  ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะกำลังคนทั้ง 
ระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับ
หลักสูตรและผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัย
และการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
 
 

2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ  
โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ

ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการ
บริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้าน
ศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ(Wellness 



Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและ
งานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศ
รวมทั้งส่งเสริมการให้ความสำคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพ
ของประชาชน 

 

2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย  
โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ้าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการ
ดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ 
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็น
ต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประ
จ้าวันสำหรับผู้สูงอายุ 
 

3   การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน  

โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน 
ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้
ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่ม
ผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตร
ที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทาง
การเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
 

 3.2  การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ 
      ปัจเจก โดย  
(1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลายโดยเฉพาะระบบ

บริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม 
(2) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค กำหนดเป็น

นโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมือง
โดยดำเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ  

(3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ้าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย     (Customized 
Welfare) ที่คำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่าย
ร่วมกัน (Cost Sharing) 

3.3  การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร  
โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดิน

เป็นของตนเองหรือมีสิทธิท้ากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่
เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดันพรบ.ทรัพยากรน้า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและ
งบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม 
เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 



3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน  และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน 
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมาย
ภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 
 

4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
4.1  การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง  

เต รียมความพร้อมรองรับ ความ เป็ น เมื อ ง ทั้ งด้ านการบริห ารจั ดการด้ านผั ง เมื อ ง  
 ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม   ระบบ
การศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง 
รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

 

4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน  ส่งเสริม และ 
เร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ 
รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ้านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวก
และมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

 

4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ   
ให้ความสำคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้ 

นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพ่ือนบ้ าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความสำคัญกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุน
และสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ้า
นวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน 
 

5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติ เพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ 

โดยคำนึงถึงขีดจ้ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดย 
สนธิกำลังของทุกภาคส่วนน้าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้ง
ผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่
ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท้าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็ นระบบ การ
จัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า กำหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และกำหนดมาตรการ
ป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่าง
หน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้า จัดตั้งองค์กรบริหารจั ดการน้าในระดับพ้ืนที่ 
เช่น คณะกรรมการลุ่มน้า และองค์กรผู้ใช้น้า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิง
นโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหาร
จัดการแร่โดยกำหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้าแร่มาใช้ประโยชน์ คำนึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่า 



ในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและ
สุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

5.2 การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว ที่มีประสิทธิภาพ 
ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 
 

5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคม
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับ
ระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value 
Chain) ส่งเสริมการท้าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 
เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
 

5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุม 
มลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล้าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไก
การคัดแยกขยะเพ่ือน้ากลับมาใช้ใหม่ให้มากท่ีสุด เร่งกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดใน
พ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็น
พลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้
กฎหมาย 
 

5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดทำแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงาน
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 

5.6 การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหาร
จัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความสำคัญกับการป้องกันน้า
ท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของ
ภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท้าแผนธุรกิจต่อเนื่อง 
รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติท่ี
รุนแรงในอนาคต 
 
6 การบริหารราชการแผ่นดนิที่มีประสิทธิภาพ 
6.1 การสร้างความโปร่งใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ  



โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียน
ได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะ
การประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ดำเนินการ
ตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีท่ีประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 
6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการ 
ขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ระบบราชการ
เล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 
 
6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับ
พ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็ว
และน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ้านวนมาก และ
เป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
 
๑. ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
      ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)        
       ๑.๑ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยึดโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี  

   (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗)  
ขณะนี้รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติขึ้นมาเพ่ือยกร่างยุทธศาสตร์

ชาติเบื้องต้น โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและรอง
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการในคณะกรรมการฯ 
ดังกล่าวด้วย โดยในเบื้องต้นได้กำหนดวิสัยทัศน์ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 
๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน”  

       
ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประกอบด้วย 

๖ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ        

 
       เพ่ือให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงเป้าหมายอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน 
และเกิดการรวมพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์



แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติที่กล่าวข้างต้น จึงจำเป็นจะต้องมีการถ่ายทอด
แนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างบูรณาการ หน่วยงาน
ภาครัฐที่ทำหน้าที่กำหนดแผนและยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ควรจะยึดกรอบการพัฒนาที่
กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเป็นแนวทางในการพัฒนา ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงนำ
วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และนำยุทธศาสตร์
การพัฒนาทั้ง ๖ ด้านที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยจะกำหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการพัฒนา
ที่จะเกิดขึ้นในช่วง ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)เป็นสำคัญ 

 
  ๑.๒ การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
  ๑)  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การ
ฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่
เอ้ือต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศและรองรับการลดลงของขนาดกำลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การป้องกันและควบคุมปัจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพเพ่ือ
สร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทาง
สังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม  
       
      ๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม   

มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุก
คนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้และ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ 
การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพสามารถประกอบ
อาชีพและดำรงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ 
การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จำเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย 
การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงท่ีหลากหลาย รวมทั้งการพัฒนา
ระบบยุติธรรมชุมชนการเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
อย่างเสมอภาค ซึ่งจะนำไปสู่การลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำอันจะนำไปสู่การลดความขัดแย้งใน
สังคมไทย        
 
       ๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูป
ภาษีท้ังระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่
คุณค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพื่อต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิต
และบริการที่เป็นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์
ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งกฎระเบียบเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการ



ใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้เงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพื้นที่
โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพที่จะเป็นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต 
เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐาน
ชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ 
ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษา
นานาชาติ ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติการประจำภูมิภาค เป็นต้น        
        ทั้งนี้ โดยจะให้ความสำคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการผลิต
และบริการ การพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้าง
ศักยภาพของลูกหลานเกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้าง
พ้ืนฐาน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบ
เพ่ืออำนวยความสะดวกต่อการค้า การลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า อันจะ
เป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๕ ซึ่งเป็นปฐมบทของการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูง ที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ในระยะยาว    
     

๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน    
มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่าง

การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการ
จัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ ๒๐ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพื่อปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่ำและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมมากข้ึน รวมทั้งยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งนี้เพื่อวางรากฐานและ
สนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
       ๕ ) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคั่ง    

     และยั่งยืน   
ให้ความสำคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดข้ึน
ในอนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) สถาบันหลักของชาติให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยว
ของสังคม (๒) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ และสร้างความเชื่อม่ันใน
กระบวนการยุติธรรม (๓) ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่ (๔) การบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเล เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการแก้ไข
ปัญหาด้านความมั่นคง (๕) สร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
ประชาคมโลกเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติ ให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยก่อ
การร้าย         (๖) เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ (๗) รักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปกป้อง รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล                
(๘) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ำ โดยการกำหนดแนวทางบริหารจัดการ  



(๙) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และความม่ันคง
ระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ (๑๐) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อม
แห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  (๑๑) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความมั่นคง 
        
  ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  

เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบ
ได้อย่างเป็นธรรมรวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอำนาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม
ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น โดยมีประเด็นการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นโดยการปรับโครงสร้างการบริหารงาน
ท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการกระจายอำนาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่น เพ่ือให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริม
การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้ประสบผลสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบในอนาคต
ประเทศไทยปี ๒๕๗๗ 
        
  ๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์ 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่าย
โทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
พ้ืนที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาความม่ันคง
ด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความเหลื่อม
ล้ำในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีห่างไกล และการใช้
ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรม
ระบบราง อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการไทย
ในการสร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่รางเป็นหลัก 
        

๘) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่อง

จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของ
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งให้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญท่ีจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใน
มิติต่างๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของ



ผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปนำไปสู่ศักยภาพการแข่งขันท่ีสูงขึ้น เสริมสร้างสังคมที่มีตรรกะทางความคิด มี
ทุนทางปัญญา เพื่อเป็นรากฐานการดำรงชีวิตที่มีความสุขของคนไทย บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหา
และยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณา
การระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันใน
ศตวรรษหน้าโดยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูงในอนาคต 
        

๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจสำคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการ

พัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจำกัดของพ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลสร้าง
ฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
ความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย 
สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่และสร้างความอยู่ดีมีสุข
ให้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) การพัฒนาภาค (๒) การพัฒนาเมืองศูนย์กลาง
ความเจริญในภูมภิาค (๓) การพัฒนาพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ (๔) การ
พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและ
บริการที่มีศักยภาพ และโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวาย 
        
        ๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค  

กำหนดยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและพัฒนา
ความร่วมมือกันระหว่างประเทศ ทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการดำเนินงาน
ตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเก่ียวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งใน
เวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค อาทิ การดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ และอ่ืนๆ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก 
เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการรองรับและดำเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในปี ๒๕๕๘  
(Post-ASEAN 2015) การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือรองรับและ
สอดคล้องกับการดำเนินงานตามพันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional 
Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เป็นต้น การเสริมสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่าง
ประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการ
ประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การ
ให้บริการด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย 
    

1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
 1.3.1  แผนพัฒนาภาค 



 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1 และมาตร 53/2 
บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

1. แนวคิดและหลักการ 
1.1 ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลเป็น

ธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับ แนวคิด 
“การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึดคน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร์พระราชทางเข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนา ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้สังคมสมานฉันท์ และอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกัน 

 
1.2 หลักการมุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่าง ๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ

แผ่นดิน เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนาสอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 
(1) กำหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศ และภาครวมถึงชุมชน 
(2) กำหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 

2. ทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยสำคัญต่อ

การพัฒนาประเทศเป็นผลให้จำเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสมการพัฒนาที่สมดุล 
ดังนั้นจึงกำหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ประเทศ ดังนี้ 

2.1 พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค
โดยเฉพาะ 

(1) พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันอก-ตะวันตก (East West Econom Corridor) เช่น 
พ้ืนที่เขตเศรษฐกจิแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร แนวสะพานเศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญประเทศ-สระแก้ว-
ปราจีนบุรี พ้ืนที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช 
และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

(2) พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic Corridor) ได้แก่ 
แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค-์จังหวัดปริมณฑล แนวเศรษฐกิจ หนองคาย – อุดรธานี – 
ขอนแก่น – นครราชสีมา – จังหวัดปริมณฑล พ้ืนที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 



2.2 พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัมนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศโดยเน้นพ้ืนที่
ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน 

2.3 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันเชิงพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ำ และเพ่ิมประสิทธิภาพ 

2.4 สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้
ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมื่องและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มี
การจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(1) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต การเกษตร 

การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว การตั้งองค์กรร่วม
ภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

(2) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญารอบรู้ เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 

(3) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหารแก้ไขปัญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 

(4)  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ 15.9 
ล้านไร่  หรือร้อยละ 25 ของพ้ืนที่ภาค ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน ฟ้ืนฟูดิน 
ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทำเกษตรอินทรีย์ 

ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
(1) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู และเลย  

เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตร การส่งเสริมการค้า การ
ลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

(2) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย สกลนคร นครพนม และ มุกดาหาร เน้นให้
ความสำคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ส่งเสริม
พ้ืนที่ชลประทาน การทำปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 

(3) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และ
ร้อยเอ็ด เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการและการลงทุนของภาค การ
ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สุงสุด การทำการเกษตรก้าวหน้าการเตรียมการรองรับอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 



(4) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพการเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) 
พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิมและพัฒนาเส้นทาง 

(5) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อำนาจเจริญ มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำ การสร้าง
งานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น 

โครงการที่สำคัญ (Flagship Project) 
 

(1) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพ่ือการส่งออก 
(2) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(3) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
(4) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(5) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(6) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
(7) โครงการฟ้ืนฟูลุ่มน้ำชีตอนบนและลุ่มน้ำมูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน 

 1.3.2  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)    
 ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategics Position) 

๑. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
๒. เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
๓. เป็นแหล่งผลิตพลังงานทดแทนที่สำคัญ 
๔. เป็นแหล่งอารยธรรมขอมและท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
๕. เป็นประตูอีสาน ศูนย์โลจีสติกส์  และการค้าชายแดน 

 
วิสัยทัศน์  (Vision) 

 ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม  ผลิตภัณฑ์ไหม  ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม  โลจีสติกส์  และการค้าชายแดน 
เป้าประสงค์รวม (Obgective) 

1) เพ่ือส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิเพ่ือการส่งออก 
2) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร และพลังงานทดแทน 
3) เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
4) เพ่ือส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
5) เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  และการค้าชายแดน 
6) เพ่ือส่งเสริมระบบโลจีสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategics  lssues) 
1. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร 
     กลยุทธ์ (Strategy) 

1) ส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิให้ได้มาตรฐาน 
2) เพ่ิมศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังเพ่ือผลิตอาหารและพลังงานทดแทน 
3) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ดิน น้ำ และการใช้พลังงานทดแทนสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตร 
4) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  การแปรรูปและการตลาด ของโคเนื้อและกระบือคุณภาพ 
5) ส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด 
6) ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2. การยกระดับการท่องเที่ยว  และผลิตภัณฑ์ไหม 
     กลยุทธ์ (Strategy) 

1) ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
2) การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
3) พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
4) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 
5) การสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว 
6) การพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ

ท่องเที่ยว ให้เกิดความยั่งยืนและยกระดับให้ได้มาตรฐาน 
7) เสริมสร้างองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ใหมสู่การแข่งขัน 
8) ยกระดับกระบวนการผลิตและการแปรรูปใหม่ให้ได้มาตรฐาน 
9) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด 

 
3. การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน การค้าชายแดน ระบบโลจีสติกส์สู่ภูมิภาคและอาเซียน 
     กลยุทธ์ (Strategy) 

1) ส่งเสริมและพัมนาการค้าการลงทุนในประเทศ 
2) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน 
3) พัฒนาระบบโลจีสติกส์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าการลงทุน 

 
 1.3.3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ  4  ปี   (พ.ศ. 2557 – 2560) 
วิสัยทัศน์  “ โคราช  เมืองหลวงแห่งภาคอีสาน”   



 นิยาม  เมืองหลวง หมายถึงเมืองรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ศูนย์กลาง Logistic 
อุตสาหกรรม  เกษตรแปรรูปอาหาร  มันสำประหลัง  และพลังงานสำคัญของประเทศ และสร้างสังคมสิ่งแวดล้อมที่มี
คุณภาพให้โคราชเป็นเมืองน่าอยู่รองรับประชาคมอาเซียน 
 

เป้าประสงค์รวม (Obgective) 
๑. พัฒนาจังหวัด เป็นเมืองหลักรองรับความเจริญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือมุ่งสู่เมืองที่น่าอยู่ 
๒. พัฒนาสังคมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน 
๓. พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง พลังงานสะอาด และศูนย์กระจายสินค้ารองรับความเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๔. พัฒนาสินค้าเกษตรสีเขียว และอาหารปลอดภัยมุ่งสู่ครัวโลก 
๕. เสริมสร้างอุตสาหกรรมสะอาดและการท่องเที่ยวสีเขียว 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์  ( Strategies Issues )    
1. พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพ่ือพัฒนาไปสู่ครัว

ของโลก  และฐานการผลิตพลังงานสะอาด 
2. พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 
3. พัฒนาคุณศักยภาพภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและกระจายรายได้สู่ประชาชนในพ้ืนที่ 
4. พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
5. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 
6. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๑  พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่
อุปทานเพื่อพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด 
เป้าประสงค์ 

- เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศ และของภูมิภาคอินโดจีนสู่การเป็น “ครัวของโลก” 
- มีปัจจัยแวดล้อมที่เข้มแข็งและศักยภาพสูงตลอดห่วงโซ่การผลิต 
- เป็นฐานการผลิตพลังงานสะอาดขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน 

กลยุทธ์  ประกอบด้วย  ๕  กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 
1)  พัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิต ประสิทธิภาพการผลิตและผลิตภาพภาคเกษตรกรรม เพ่ืออาหารปลอดภัย 
2) สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจ  (Cluter)  อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและพัฒนามาตรฐาน

สินค้าสู่สากล 
3) พัฒนาการสร้างตราสินค้า (Branding)  ศัยกภาพทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
4) ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร เพ่ือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



5) พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมสะอาดอย่างเป็นระบบ 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๒  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เป้าประสงค์ 

- เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอีสานและภูมิภาคอินโดจีน ที่มีระบบโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน  บุคลากร และเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างสมดุล 

กลยุทธ์  ประกอบด้วย  4  กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 
1) พัฒนาและเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งในจังหวัดและไปสู่ภูมิภาคอินโดจีน 
2) พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและกฎระเบียบที่สนับสนุนระบบโลจีสติกส์การค้าและการลงทุน 
3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการ SMEs ด้านโลจีสติกส์  การค้าและการลงทุน เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 
4) พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส์ การค้าและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๓  พัฒนาคุณศักยภาพการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างและกระจายรายได้สู่
ประชาชนในพื้นที่ 
เป้าประสงค์ 

- เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวสีเขียว แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  สุภาพ ประวัติศาสตร์อารยธรรมขอมที่
เก่าแก่เชื่อมโยงมรดกโลกและประเทศเพ่ือนบ้านสู่สากล 

กลยุทธ์  ประกอบด้วย  5  กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 
1) พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวใน

จังหวัดสู่ภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบ้าน 
2) ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี 
3) พัฒนาศักยภาพการผลิตและการหาช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์

ไหม และเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน 
4) พัฒนาบุคลากรและการให้บริการท่องเที่ยว 
5) วิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพทางการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๔  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
เป้าประสงค์ 

- เป็นเมืองน่าอยู่วัฒนธรรมโคราช สังคมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม คนมีคุณภาพ คุณธรรม มีความสัมพันธ์ดีทั้ง
ในระดับครองครัว ชุมชน และสังคม 

- ลดความเหลี่อมล้ำทางเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการมีงานทำและ
มีรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน 
 



กลยุทธ์  ประกอบด้วย  6  กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 
1) ส่งเสริมการบริการสาธารณสุขและสุขภาพประชาชนให้แข็งแรง 
2)  พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเข้าถึงการศึกษา 
3) ส่งเสริมศาสนา จริยธรรม คุณธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมอันดี 
4) สร้างงาน  รายได้ และพัฒนาองค์ความรู้และทักษะแรงงาน 
5) ช่วยเหลือผู้สูงวัย ผู้พิการทุพพลภาพ  และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเสริมสร้างครอบครัวอุ่น 
6) เสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่าง

ยั่งยืน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๕  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ำ 
                                 อย่างบูรณาการ 
เป้าประสงค์ 

- เป็นศูนย์การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้ง  อุทกภัย และน้ำเสีย 
- ภาคีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ดูแล รักษาแหล่งน้ำในพ้ืนที่อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 

 

กลยุทธ์  ประกอบด้วย  6  กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 
1) พัฒนา  ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ที่มีคุณภาพและสะอาด 
2)  บริหารจัดการน้ำ  เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินและใต้ดิน เพ่ืออุปโภคบริโภคเกษตรกรรม

และอุตสาหกรรม 
3) พัฒนาระบบชลประทานและจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนเพียงพอ และมีคุณภาพต่อการใช้ประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจและสังคม 
4) สนับสนุนเกษตรกรทำแหล่งน้ำในไร่นา  พร้อมผันน้ำจากลุ่มน้ำอ่ืน ๆ และสร้างระบบโครงข่ายอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
5) สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้น้ำ  การตะหนักถึงคุณค่าน้ำ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำอย่างมีส่วน

ร่วม 
6) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๖  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง 
เป้าประสงค์ 

- เป็นศูนย์กลางกองกำลังเสริมสร้างความมั่นคงทางการทหารที่สำคัญในภูมิภาคและประเทศ 
- เป็นศูนย์ประสานเครือข่ายการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคมความ

มั่นคงในพ้ืนที่และภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

กลยุทธ์  ประกอบด้วย  5  กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 



1) ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของชาติ 
2)  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และป้องกันปราบปรามยาเสพติด 
3) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติสาธารณะ 
4) ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
5)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 

เป้าประสงค์    
- ประชาชนมีน้ำเพียงพอในการอุปโภค – บริโภค –  การเกษตร 

แนวทางการพัฒนา 
1) ประสานและบริหารการจัดการน้ำ  ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  เมื่อ

ปี 2538  เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
2) พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำสงวนและเก็บกักน้ำเพ่ือการเกษตร เพื่อการอุปโภค

และบริโภครวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง 
3) พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และให้เข้าใจเรื่องการใช้น้ำ และ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่า 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   ยุทธศาสตร์การด้านการพัฒนาการศึกษา 
เป้าประสงค์    

- ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
แนวทาการพัฒนา 
1) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
2) พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา  ครู  นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพ

ตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
3) สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษาเป็น

เครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
4) ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
5) ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 

เป้าประสงค์    
- เกษตรกรมีความเข้มแข็ง 



แนวทาการพัฒนา 
1) พัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพเพ่ือเกษตรกรจะได้เพ่ิมผลผลิตส่งเสริมให้

เกิดเกษตรอุตสาหกรรม  โดยร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
2) ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพพัฒนาสินค้า 

OTOP ให้มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
3) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้นำด้านการเกษตร อาสาสมัครเกษตร 
4) ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพนำเครื่องจักรและ

เทคโนโลยีใหม่ ๆ  มาใช้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณ ภาพในท้องถิ่นส่งเสริม
การกระจายสินค้าไปสู่ทั้งภายในและต่างประเทศโดยการร่วมมือและต่างประเทศโดยการร่วมมือ
และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

5) สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือกเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

6) ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพ่ือการบริโภคเพ่ือจำหน่ายและเพ่ือการ
อนุรักษ์โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

เป้าประสงค์    
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

แนวทาการพัฒนา 
1) ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือเป็นผู้นำการ

พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ 
2) ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
3) ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรีผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสโดยการจัด

กิจกรรมที่เหมาะสมและดำเนินการให้เกิดกองทุนหรือจัดหางบประมาณเพ่ือดำเนินการพัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องรวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพ
ที่เหมาะสมเพ่ือพ่ึงตนเองเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ทัดเทียมกับ
บุคคลทั่วไป 

4) ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่นเพ่ือเตรียมยกระดับ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

5) ดำเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพ่ือป้องกันและให้
มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพการผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 



6) ดำเนินการโครงการ อบจ.สัญจรเพื่อให้บริการประชาชนและรับทราบปัญหาอุปสรรคและความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ตลอดจนการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน 

7) ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมรวมทั้ง
จัดสร้างหอเกียรติยศ (Hall of Fame)  เพ่ือประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณูปการและสร้างชื่อเสียง
ให้แก่จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
เป้าประสงค์    

- ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพ  การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคอย่างทั่วถึง 
แนวทาการพัฒนา 
1) สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนและเพ่ิมสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข

หมู่บ้าน (อสม) 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อให้

ประชาชนได้รับบริการที่ดีทั่วถึง และทันเหตุการณ์โดยร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

3) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับให้มีสุขภาพแข็งแรงโดยให้การเรียนรู้การ
ดูแลสุขภาพการออกกำลังกาย การป้องกันโรคการใช้ยาอย่างถูกต้องการรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและ
วิธีการทางการแพทย์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เป้าประสงค์    

- ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
แนวทาการพัฒนา 
1) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและ

ความต้องการของประชาชนในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง 
2) ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
3) ประสานสนับสนุนร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุน

เครื่องมือเครื่องจักรกลตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4) ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภคและส่งเสริมให้

ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณสุขโภคอย่างคุ้มค่า 
5) ดำเนินการปรับปรุงระบบขนส่ง  เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรความปลอดภัยและความเป็นระเบียบ

ในการให้บริการแก่ประชาชน 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

เป้าประสงค์    
- ประชาชนมีสวนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว  อนุรักษ์วัฒนธรรม 
- การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ประชาชนมีสุขภาพดี ร่างกาย

แข็งแรงโดยการเล่นกีฬาออกกำลังกาย และประกอบกิจกรรมนันทนาการ 
แนวทาการพัฒนา 
1) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช

เพ่ือการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
2) พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิมสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว

และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหน่วยงาน
และส่วนราชการตลอดจนองค์การภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

3) สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและสร้างเครือข่ายเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการโดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

4) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ รวมถึงการ
สร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
เป้าประสงค์    

- การบริหารราชการมีประสิทธิภาพคุณภาพ 
แนวทาการพัฒนา 
1) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้รองรับการ

ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนทั้งนี้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้ และทัศนคติในด้าน
ต่าง ๆ กับองค์กรปกครองท้องถิ่นในประชาคมอาเซียนและของประเทศต่าง ๆ ในโลก 

2) นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กรเพ่ือให้บริการกับประชาชนให้สะดวก
รวดเร็วแม่นยำโดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้รับบริการเป็นสำคัญ 

3) สนับสนุนบุคลากรในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้ได้รับการศึกษาอบรม
การทำวิจัยเพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการ
ประชาชนและในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเชี่ยน 

4) บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 



5) พัฒนาระบบการบริการและอำนวยการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วม 

6) เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 9  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
เป้าประสงค์    

- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทาการพัฒนา 
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ และทัศนคติในด้าน

ต่าง ๆ กับองค์กรปกครองท้องถิ่นในประชาคมอาเซียนของประเทศต่าง ๆ ในโลก 
2) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานมูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เก่ียวข้องใน

การเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่สำคัญเพ่ือสร้าง

ความอบอุ่นใจและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4) สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูตำรวจบ้านและอาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป

พร.) และอาสาสมัครอ่ืน ๆ เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐและดูแลรักษาความปลอดภัย 
และการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน 

5) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6) ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุง การแก้ไขปัญหาการจราจร เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนน 
7) ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุการใช้ถนน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 10  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์    

- สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 
แนวทาการพัฒนา 
1) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนในการ

พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดม
สมบูรณ์ 

2) ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการ
รณรงค์สร้างจิตสำนึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ / มลภาวะและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 



3) ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การจัดทำระบบกำจัดขยะรวม  เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒.1 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
          วิสัยทัศน์การพัฒนา 
              “โพธิ์กลางเมืองน่าอยู่   สาธารณูปโภคครบครัน   บริการทุกชนชั้น   มุ่งม่ันพัฒนา”  
 

พันธกิจ  
   1. พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่โดยได้รับบริการสาธารณะในทุก ๆ ด้านรวมทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ที่จำเป็น เพ่ือรองรับขยายตัวของชุมชนเมืองและการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ 
  2. ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
  3. พัฒนาระบบการศึกษาให้ทัดเทียมกับท้องถิ่นอ่ืน 
  4. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างยั่งยืน 
  5. มีการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

6. อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ /ท้องถิ่น 
7. จัดสวัสดิการให้แก่คนในชุมชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
8. ส่งเสริมอาชีพ  สนับสนุนการออมและประหยัด โดยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน 
9. พัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัวและชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
10.รณรงค์ให้มีการเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด   

 

 ๒.๒ ยุทธศาสตร์ 
1.   ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
-  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆด้านและจัดระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยี 

             สารสนเทศ เพื่อเป็นรากฐานการวางแผนพัฒนาเทศบาล ตามหลักการบริหาร 
             จัดการที่ดี 
      -  การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการ 

       ทำงานของเทศบาล 
 

2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
     -  จัดระบบส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน  

          สู่การมีสุขภาพที่ดี  (คุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ/ 
          การฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน/อนามัยโรงเรียน) 

    -  พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) โดยพัฒนามาตรฐานศูนย์แจ้งเหตุ 
         และจัดให้มีหน่วยรับส่งผู้ป่วย สามารถประสานการทำงานกับหน่วยบริการ 

          สาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

           3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
       -  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษา ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน 

        ทั้งระดับก่อนวัยเรียน ประถม มัธยม และระดับปริญญาตรี ภาคประชาชน 



         โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนา 
         เด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 

        -  รื้อฟ้ืน คุณค่า วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน  
 

4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
       -  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิด วัยเด็ก   

                        วัยรุ่น  วยัทำงานและวัยชรา  
     -  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพ่ือแก้ปัญหายาเสพติด 

          และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
     -  ส่งเสริมการจัดแข่งขันกีฬาเพ่ือสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ 
        -  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ 

          ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ำ 
      -  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย  

           โดยส่งเสริมและสนับสนุน  อปพร. ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ 
 

5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม 
- การส่งเสริม กลุ่มอาชีพ / ผู้ประกอบการรายย่อย โดยประสานกับสถาบันการศึกษา  
  ภาคธุรกิจเอกชน  หน่วยงานของรัฐ  

6.   ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม 
       -  ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพด้านการผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลค่าด้านผลผลิตและการตลาด 

         โดยให้ความรู้กับประชาชนอย่างท่ัวถึงและสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง   
     -  เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยใช้ 

      เกษตรอินทรีย์ 
 

7.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     -  ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน/ส่งเสริมการสร้างความร่มรื่นสองข้างทาง                 

                        บูรณาการ การบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า ขยะ มลภาวะ โดยการมีส่วนร่วมของ 
                        3 ภาค ี
 

  8.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      -  ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ      

            พัฒนาแหล่งน้ำ ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์ 
     -  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำ      

                        และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
          -  ส่งเสริมสถานที่เพ่ือนันทนาการและออกกำลังกาย สนามกีฬาและนันทนาการชุมชน        
  -  การผังเมืองรวมท้องถิ่นและการผังเมืองรวมจังหวัด 

 

๒.๓ เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง 
2. ประชาชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. เส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐาน 



4. มีการกำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ำเสีย  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. การศึกษาท่ีดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
6. ความรู้จิตสำนึกและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และความ

สามัคคี 
7. การบริหารจัดการบ้านเมืองมีประสิทธิภาพ 

 

๒.๔ ตัวช้ีวัด 
๑. ผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรเพ่ิมข้ึนและมีคุณภาพราษฎรมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 
๒. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือจากการสังคมสงเคราะห์ 
๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นชุมชนมีความความเข้มแข็งและอย่างยั่งยืน  
๔. ระบบคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและได้รับการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 
๕. จำนวนระบบสาธารณูปโภคที่เพ่ิมข้ึนตอบสนองความต้องการของประชาชน 
๖. จำนวนแหล่งน้ำที่เพ่ิมข้ึนตอบสนองความต้องการในการอุปโภคบริโภคของประชาชน 
๗. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสำเร็จเป็นรูปธรรม 
๘. สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูให้คงสภาพสมบูรณ์ 
๙. ขีดความสามารถในการกำจัดขยะมีเพ่ิมขึ้นได้มาตรฐาน 
๑๐. ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาที่ดีได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
๑๑. กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ และการสืบสานคุณค่าด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น อนุรักษ์ความเป็นตัวตนสู่คนรุ่นหลัง 
๑๒. ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการของภาครัฐตอบสนองความต้องการของประชานชนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๒.๕ ค่าเป้าหมาย 
1. การได้รับบริการสาธารณะในทุก ๆ ด้านให้มีความสะดวกและเสมอภาค 

  2. ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
  3. การบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

4. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษให้บ้านเรือนและชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
5. การบริหารงานมีความโปร่งใส  คุ้มค่า ยึดหลักการมีส่วนร่วม ถูกต้องตามระเบียบ   

      และมีความรับผิดชอบ 
6. รักษาประเพณีอันดีงามให้แก่ลูกหลาน 
7. ประชาชนได้รับสวัสดิการของรัฐ  
8. ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 

  9. ประชาชนในชุมชนมีส่วนรว่มในการพัฒนา ยึดหลักศีลธรรมในการดำเนินชีวิต 
 

๒.๖ กลยุทธ์ 
1.เสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ 
2.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน 
3.พัฒนาสถานด้านสุขภาพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
4.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
๕.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



5.อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมประชาชน 
๗.พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
๘. อนุรักษ์ รักษา ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี อันดีงาม อยู่คู่สังคม 
๘.ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน 
๙. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
๑๐.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

 

๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ของยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ 

– ๒๕๗๙)  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  และยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  จะเห็นได้ว่ามี
ความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนใน การนำแนวทางมากำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งการกำหนดประเด็น ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นทรัพยากรที่มีอยู่ 
พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันใน ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เพื่อเตรียมความพร้อมของทรัพยากร และพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ของหมู่บ้านให้สามารถรองรับ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกอย่างเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับ
การพัฒนาคน สังคม และ เศรษฐกิจภายในหมู่บ้านให้มีคุณภาพ ให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาส ทางเศรษฐกิจโดยการสร้างฐานความรู้ เทคโนโลยี่ และนวัตกรรม บนพ้ืนฐานการผลิต 
การบริโภคที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของหมู่บ้านตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  จึงได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ บริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล  สร้างการเรียนรู้  มุ่งสู่สังคมการมีส่วนร่วม   เน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

 

 ๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วิสัยทศันท์อ้งถิ่น 

จุดมุ่งหมายการพัฒนา จุดมุ่งหมายการพัฒนา 

ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร.์ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

แผนงาน แผนงาน 
 

           แผนงาน 
 

       แผนงาน 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 



 
 
 

3.๑ การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 

    การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
จุดแข็ง 
(S – Strength) 

1. ประชาชนมีคุณภาพ  และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในด้าน     
     โครงสร้างพื้นฐาน และคุณภาพชีวิต 
2. ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วน 
    สมบูรณ์ 
3. มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวกอยู่ห่างตัวเมืองไม่มาก 
4. มีโรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง และโรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่งสามารถรองรับ 
    การเรียนของเด็กนักเรียนได้อย่างเพียงพอ 
5. ผู้นำชุมชนสมานสามัคคีไม่มีปัญหาในด้านการร่วมกันในการปกครองและ 
    บริหารพัฒนา 
6. เทศบาลตำบลโพธิ์กลางมีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการบริการสาธารณะและ 
    แก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน 
7. มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลโพธิ์กลางกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
8. สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองและการลงทุน 
 

จุดอ่อน 
(W - Weak) 

1. เป็นชุมชนดั้งเดิมมีบ้านเรือนของประชาชนปลูกสร้างอยู่หนาแน่นบางส่วน 
    เป็นบ้านไม้ แออัด 
2. ขาดระบบการจัดการด้านผังเมือง การกำหนดเขตในการก่อสร้างอาคาร 
3. เป็นสังคมชุมชนกึ่งเมือง ไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือดำเนินการด้านเศรษฐกิจ 
    ของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็งท่ัวทั้งตำบล 
4. บางส่วนเป็นชุมชนบ้านจัดสรร ขาดการให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของชุมชน 
5. เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมที่จะไม่ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
6. มีชุมชนยากจน ด้อยโอกาสที่ย้ายโอนมาจากชุมชนเมืองหลายชุมชนอันเป็นเหตุ
แห่ง 
    การก่อให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน 
7. ผู้ปกครองขาดความเชื่อมั่นสถานศึกษาในพ้ืนที่ จึงนำลูกหลานไปศึกษาใน 
     สถาบันการศึกษาในเมือง 

โอกาส 
(O -
Opportunity) 
 

1. กระทรวงต่างๆ และจังหวัดนคราชสีมาสามารถสนับสนุนงบประมาณให้  
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์ 
    การพัฒนาประเทศ และจังหวัด 
2. มีเส้นทางคมนาคมสายหลักเชื่อมไปสู่ภาคอีสานหลายจังหวัดจำนวน 2  
    สาย     สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
3. มีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน- 
    นครราชสีมา มหาวิยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย ขนาดใหญ่ของ 
    ภาคอีสานตั้งอยู่ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้ธุรกิจหอพัก   



    และบ้านเช่าขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
 

ภาวะคุกคาม 
(T – Threat) 

1. มีความแตกต่างทางฐานะและสังคมระหว่างชุมชนเดิมกับชุมชนบ้านจัดสรร 
2. ไม่มีพ้ืนที่สาธารณะที่จะทำสวนสาธารณะและนันทนาการ อย่างเพียงพอ 
3. มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. ประชาชนมาจากหลายชุมชนมีพ้ืนฐานความรู้และพ้ืนฐานทางสังคมแตกต่าง 
    กัน 
 

 

 
 
 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

 

๑. ในปีต่อไปควรมีการพิจารณาโครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาให้มีความกระชับมากขึ้น  

๒. ควรกระจายโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาให้มีระดับท่ีใกล้เคียงกัน  เช่น  ยุทธศาสตร์ด้าน    
    เศรษฐกิจ  มีการนำโครงการมาบรรจุในแผนพัฒนาและอนุมัติงบประมาณค่อนข้างน้อย   
    เมือ่เปรียบเทียบกับ  ยุทธศาสตร์ด้านก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  เป็นต้น  
๓. ผลการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนา  ควรมีการทบทวนแผนงานให้มีความสอดคล้อง 
    เพ่ือให้บรรลุวิสัยน์ทัศน์ที่กำหนด 
๔. คัดเลือก และจัดเรียงลำดับความสำคัญของโครงการให้ชัดเจน ก่อนบรรจุเป็นแผนงานโครงการ เพ่ือให้ 
    การทำงานบรรลุเป้าหมายที่สูงขึ้น 
๕. ข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบสอบถามประชาชน เป็นสิ่งที่ เทศบาล ควรตระหนัก และนำมาปรับปรุงหรือ 
    จัดทำแผนพัฒนา เพ่ือให้บริการประชาชนในปีต่อไป 
 
 



แบบ. ผ.01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)
1) ยุทธศำสตร์กำรบริหำรรำชกำร
    ให้มีประสิทธิภำพ
 1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 10 1,266,000 10 1,266,000 11 2,766,000 11 2,766,000 11 2,766,000 53

รวม 10 1,266,000 10 1,266,000 11 2,766,000 11 2,766,000 11 2,766,000 53
2)  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสำธำรณสุข
 2.2 แผนงานสาธารณสุข 9 965,000 9 965,000 9 965,000 9 965,000 9 965,000 45 43,425,000
 2.2 แผนงานงบกลาง 1 650,000 1 650,000 1 650,000 1 650,000 1 650,000 5 3,250,000

รวม 10 1,615,000 10 1,615,000 10 1,615,000 10 1,615,000 10 1,615,000 50 46,675,000
3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ
ส่งเสริมศำสนำและวัฒนธรรม
3.1 แผนงานด้านการศึกษา 35 11,399,350 35 11,399,350 35 10,599,350 35 10,599,350 35 10,599,350 175 54,596,750
3.2 แผนงานด้านศาสนาวัฒนธรรม 11 1,050,000 11 1,050,000 11 1,050,000 11 1,050,000 11 1,050,000 55 57,750,000
     และนันทนาการ

46 12,449,350 46 12,449,350 46 11,649,350 46 11,649,350 46 11,649,350 230 112,346,750

                บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

ปี 2566 ปี 2567 ปี2568 ปี2569

ยุทธศำสตร์

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
เทศบำลต ำบลโพธ์ิกลำง

ปี2570 รวม 5 ปี
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ปี 2566 ปี 2567 ปี2568 ปี2569

ยุทธศำสตร์

ปี2570 รวม 5 ปี

4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม
และแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน
ของประชำชน
 4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5 583,000 5 583,000 5 583,000 5 583,000 5 583,000 25 14,575,000
 4.4 แผนงานด้านการรักษาความสงบ 4 330,000 4 330,000 4 330,000 4 330,000 4 330,000 20 6,600,000
      ภายใน

รวม 9 913,000 9 913,000 9 913,000 9 913,000 9 913,000 45 21,175,000
5) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำร
เศรษฐกิจพำณิชยกรรมอุตสำหกรรม
5.1 แผนงานด้านสร้างความเข้มแข็ง 4 705,000 4 705,000 4 705,000 4 705,000 4 705,000 20 14,100,000
ของชุมชน

รวม 4 705,000 4 705,000 4 705,000 4 705,000 4 705,000 20 14,100,000
6) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร
 6.1 แผนงานด้านการเกษตร 2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 10 600,000

รวม 2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 10 600,000
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ปี 2566 ปี 2567 ปี2568 ปี2569

ยุทธศำสตร์

ปี2570 รวม 5 ปี

7) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกร
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
7.1 แผนงานด้านสาธารณสุข 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000

รวม 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000
8) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
8.1 แผนงานด้านการพาณิชย์ 4 17,034,000 4 17,034,000 4 17,034,000 4 17,034,000 4 17,034,000 20 340,680,000
8.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 5 2,500,000
8.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 30 224,510,200 29 224,199,700 29 224,199,700 29 224,199,700 29 224,199,700 146 1,121,309,000

รวม 35 242,044,200 34 241,733,700 34 241,733,700 34 241,733,700 34 241,733,700 171 1,464,489,000
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แบบ. ผ.01-1

โครงการพัฒนาท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

และแผนพัฒนาชุมชน จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
8) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
8.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5 3,829,000 5 3,829,000 5 3,829,000 5 3,829,000 5 3,829,000 25 19,145,000

รวม 5 3,829,000 5 3,829,000 5 3,829,000 5 3,829,000 5 3,829,000 25 19,145,000

                บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง

ปี 2566 ปี 2567 ปี2568 ปี2569 ปี2570 รวม 5 ปี
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แบบ ผ.02-1

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 การพัฒนาระบบโลจิศติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 8 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
 8.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบ เพ่ือความสะดวกแก่ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจร 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ประชาชนในการสัญจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร  ความสะดวก

บริเวณทางโค้งสระน ้าหนองปรือ กว้างเฉล่ีย 5.00  ม. ยาว 200.00 ม. ในการสัญจร

บ้านหนองปรือ หมู่ท่ี 1 หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีปริมาณ

ต้าบลโพธ์ิกลาง พื นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตร.ม.

พร้อมจัดท้าและติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการฯ จ้านวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้าง

ตามแบบท่ีเทศบาลต้าบลโพธ์ิกลางก้าหนด)

2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือความสะดวกแก่ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิว  860,000 860,000 860,000 860,000 860,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนแบบผิว  Asphaltic  Concrete ประชาชนในการสัญจร Asphaltic  Concrete  ขนาดผิวจราจร ความสะดวก

สายทางซอยพิชัยสงคราม  1/8 กว้างเฉล่ีย 5.00  ม. ยาว  420.00 ม. ในการสัญจร

ถึงบ้านเลขท่ี  599 บ้านหนองไผ่   หนาเฉล่ีย  0.05 ม. หรือมีปริมาณพื นท่ี  

หมู่ท่ี  2  ต้าบลโพธ์ิกลาง   Asphaltic  Concrete  ไม่น้อยกว่า 2,100 ตร.ม.  

พร้อมจัดท้าและติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการฯ  จ้านวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้าง

ตามแบบท่ีเทศบาลต้าบลโพธ์ิกลางก้าหนด)

(พ.ศ.2566-2570)

                    รายละเอยีดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

 เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์         งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์         งบประมาณ

3. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร เพ่ือความสะดวกแก่ ช่วงท่ี 1 ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางท้ายซอย ประชาชนในการสัญจร คอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย ความสะดวก

ทรัพย์มงคล บ้านหนองไผ่ หมู่ท่ี 2 3.00  ม.  ยาว 18.00 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. ในการสัญจร

ต้าบลโพธ์ิกลาง ช่วงท่ี 2 ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 

4.00 ม.  ยาว 205.00 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

หรือมีปริมาณพื นท่ีคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า

874.00 ตร.ม. พร้อมจัดท้า และติดตั งป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ้านวน 1 ป้าย

(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบท่ีเทศบาล

ต้าบลโพธ์ิกลางก้าหนด)

4. โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือความสะดวกแก่ ขนาดเสาไฟฟ้าสูง  9.00 ม. โคมก่ิงเด่ียวและ 699,000 699,000 699,000 699,000 699,000 ไฟฟ้า 1 สาย ประชาชน กองช่าง

สายทางถนนพิชัยสงคราม ประชาชนในการสัญจร อุปกรณ์ครบชุด จ้านวน 15 ชุด ได้รับความสะดวก

จากสามแยกเบญจพล – ส่ีแยก และมีระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 750.00 ม. ในการสัญจร

บ้านหนองไผ่ พร้อมจัดท้าและติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการฯจ้านวน 1 ป้าย(รายละเอียดก่อสร้าง

ตามแบบท่ีเทศบาลต้าบลโพธ์ิกลางก้าหนด)

5. โครงการก่อสร้างสนามบาสเกตบอล เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างสนามบาสเกตบอล 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 สนามบาสเกต ประชาชนมีสถานท่ี กองช่าง
บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์  หมู่ท่ี  9 มีสถานท่ีออกก้าลังกาย กว้างเฉล่ีย 27.00 เมตร  ยาว 38.00  เมตร บอล ๑ แห่ง ออกก้าลังกาย

ต้าบลโพธ์ิกลาง หนาเฉล่ีย0.15 เมตร หรือคิดพื นท่ีคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 1,020.00 ตารางเมตร    

พร้อมจัดท้าและติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการฯจ้านวน1ป้าย(รายละเอียดก่อสร้าง

ตามแบบท่ีเทศบาลต้าบลโพธ์ิกลางก้าหนด)
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แบบ ผ.02/2

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 การพัฒนาระบบโลจิศติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 8 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
 8.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ เพ่ือความสะดวกแก่ ช่วงท่ี 1  ขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 12.00 ม. 20,219,000 20,219,000 20,219,000 20,219,000 20,219,000 ถนน 1 สาย ประชาชน กองช่าง
Asphaltic Concrete สายทาง ประชาชนในการสัญจร ยาว 1,800.00 ม. ไหล่ทางกว้างเฉล่ียข้างละ ได้รับความสะดวก
ถนนพิชัยสงคราม จากประตูค่ายสุรนารี 1.50  ม.  หนาเฉล่ีย 0.05  ม. ในการสัญจร
(ประตู 3) ถึงประตูค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ช่วงท่ี 2  ขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย  
เช่ือมต าบลหนองไผ่ล้อม อ าเภอเมือง 8.00  ม.  ยาว  1,700.00 ม. ไหล่ทางกว้าง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เฉล่ียข้างละ  2.00  ม.  หนาเฉล่ีย  0.05 ม.

หรือคิดพ้ืนท่ีของแอสฟัลติกคอนกรีตรวม
ไม่น้อยกว่า 49,200.00  ตร.ม.  
พร้อมจัดท า และติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการฯจ านวน 1 ป้าย(รายละเอียดก่อสร้าง
ตามแบบท่ีเทศบาลต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)

2 โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจร เพ่ือความสะดวกแก่ ช่วงท่ี 1 ก่อสร้างถนนกว้าง 7.00 ม. 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ถนน 1 เส้น ประชาชน กองช่าง

แบบ  Asphaltic  concrete  ประชาชนในการสัญจร ยาว 1,800 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร ได้รับความสะดวก

สายทางจากส่ีแยกหนองปรือ หมู่ท่ี 1 ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ในการสัญจร

ต าบลโพธ์ิกลาง พร้อมจัดท าและติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์

เช่ือมต าบลหนองบัวศาลา อ าเภอเมือง โครงการฯจ านวน1ป้าย(รายละเอียดก่อสร้าง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบท่ีเทศบาลต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)

                    รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์         งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์         งบประมาณ

3 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิว เพ่ือความสะดวกแก่ ก่อสร้างถนน ขนาดกว้างเฉล่ีย 6.00 ม.   4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ถนน 1 สาย ประชาชน กองช่าง

จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ประชาชนในการสัญจร ยาว 1,190 ม.  หนาเฉล่ีย 0.15 ม.   ได้รับความสะดวก

บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ท่ี 3  หนาเฉล่ีย  0.15  ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ในการสัญจร

ต าบลโพธ์ิกลาง ข้างละ 1.00  ม. พร้อมจัดท าและ

เช่ือมต าบลหนองบัวศาลา  ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ

อ าเภอเมืองนครราชสีมา      จ านวน 1 ป้าย(รายละเอียดก่อสร้าง

 จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบท่ีเทศบาลต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)
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แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 และ 5 พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่/การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
 1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการเพ่ิมศักยภาพพนักงานเทศบาล เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานและ ฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ พนักงานจ้างและลูกจ้าง ส านักปลัด
ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ลูกจ้างมีประสิทธิภาพ และจริยธรรมและศึกษาดูงาน ความพึงพอใจ ปฏิบัติงานอย่างมี

ในการท างาน ของผู้ร่วมกิจกรรม ประสิทธิภาพ

2 โครงการจัดงานวันชาติ เพ่ือส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม เทศบาลจัดงานได้ ส านักปลัด
(5 ธันวาคม) และแสดงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา กิจกรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร
มหาราชบรมนาถบพิตร

3 โครงการวันท้องถ่ินไทย เพ่ือให้สาธารณชนได้ตระหนักถึง จัดนิทรรศการ/จัดกิจกรรม 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม ประชาชนพนักงาน ส านักปลัด
(18 มีนาคม) ความส าคัญของการปกครอง ท าความสะอาดพ้ืนท่ี กิจกรรม เทศบาลได้ร่วมกิจกรรม

ส่วนท้องถ่ิน สาธารณประโยชน์ ในวันท้องถ่ินไทย
4 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ เทศบาลจัดงานได้ ส านักปลัด

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า แสดงความจงรักภักดีต่อ พระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ของผู้ร่วมกิจกรรม บรรลุวัตถุประสงค์
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ สยามบรมราชกุมารี
สยามบรมราชกุมารี (2 เมษายน) สยามบรมราชกุมารี

5 โครงการจัดงานวันเทศบาล เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม จัดกิจกรรม เช่น 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ร้อยละ ประชาชนได้รับทราบ ส านักปลัด
(24 เมษายน) ในกิจกรรมของเทศบาล ท าบุญเล้ียงพระ ของผู้ร่วมกิจกรรม กิจกรรมต่างๆ 

บ าเพ็ญประโยชน์ ของเทศบาลเพ่ิมข้ึน

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี พ.ศ. 2566 - 2570

 เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์         งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์         งบประมาณ

6 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพ่ือส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ เทศบาลจัดงานได้ ส านักปลัด
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา และแสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ของผู้ร่วมกิจกรรม บรรลุวัตถุประสงค์
พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี ต่อพระบาทสมเด็จพระนางเจ้า พัชรสุธาพิมลลักษณ
(3 มิถุนายน) สุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

พระบรมราชินี 
7 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพ่ือส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ เทศบาลจัดงานได้ ส านักปลัด

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี และแสดงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร ของผู้ร่วมกิจกรรม บรรลุวัตถุประสงค์
ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิกรเกล้า ต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว  (28 กรกฏาคม) รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า
และจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง
พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี พระบรมราชชนนี พันปีหลวง
พันปีหลวง (12 สิงหาคม)

8 โครงการประชาคมชุมชนเมือง เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม ด าเนินการจัดเวทีประชาคม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ได้รับทราบปัญหาและ ส านักปลัด
ในการจัดประชาคมแผนพัฒนา เพ่ือการมีส่วนร่วมของชุมชน ของผู้ร่วมกิจกรรม ข้อเสนอแนะของ
ฯลฯ ประชาชน

9 โครงการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ เลือกต้ัง 2 เขต 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ เทศบาลจัดงานได้ ส านักปลัด
และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง จัดการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี เลือกต้ัง 34 หน่วย ของผู้ร่วมกิจกรรม บรรลุวัตถุประสงค์

และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล นายกเทศมนตรี 1 คน
โพธ์ิกลาง สมาชิกสภา 12 คน

10 โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษี เพ่ือจัดท าระบบแผนท่ีภาษี ด าเนินการปรับปรุงแผนท่ีภาษี 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 มีการจัดเก็บภาษี เทศบาลมีการจัดเก็บ กองคลัง
และทะเบียนทรัพย์สิน และทะเบียนทรัพย์สินของ และทะเบียนทรัพย์สิน อย่างเป็นระบบ รายได้อย่างครบถ้วน

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง ให้เป็นปัจจุบัน
11 โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี เพ่ือให้ประชาชนได้รับข่าวสาร จัดท าป้าย/แผ่นพับ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละความพึงพอใจประชาชนได้รับข่าวสาร กองคลัง

อย่างท่ัวถึง ประชาสัมพันธ์การช าระภาษี ของประชาชนได้รับ อย่างท่ัวถึง
ท้องถ่ิน ข่าวสาร
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แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ท่ี 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
 2.2 แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ เพ่ือจ่ายเงินสมทบหลักประกันสุขภาพ ด าเนินการเบิกจ่าย 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 เทศบาลได้สมทบ เทศบาลด าเนินการ กองสาธารณสุข
ตามวัตถุประสงค์ เงินงบประมาณ เบิกจ่ายถูกต้อง และส่ิงแวดล้อม

ตามสัดส่วนภายใต้
กฎเกณฑ์ของ สนง.
หลักประกันสุขภาพ

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี พ.ศ. 2566 - 2570

 เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์         งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ท่ี 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
 2.2 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการค้นหาผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติด เพ่ือค้นหาผู้เก่ียวข้อกับยาเสพติด 10 หมู่บ้าน 32 ชุมชน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ เทศบาลได้รับข้อมูล กองสาธารณสุข
(Re-X-Ray) และป้องกันการระบาดของยา ไม่น้อยกว่า 50 คน ผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติด และส่ิงแวดล้อม

เสพติดในชุมชน  / หมู่บ้าน
2 โครงการชุมชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 10 หมู่บ้าน 32 ชุมชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ ปัญหาการแพร่ระบาด กองสาธารณสุข

ยาเสพติดให้ชุมชนเข้มแข็ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ของยาเสพติด และส่ิงแวดล้อม
3 โครงการเยาวชนยุค 5.0 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 10 หมู่บ้าน 32 ชุมชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ ปัญหาแพร่ระบาด กองสาธารณสุข

เยาวชนยุคใหม่ไม่เก่ียวข้องยาเสพติด ยาเสพติดให้เยาวชนในชุมชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ของยาเสพติด และส่ิงแวดล้อม
4 โครงการพัฒนาเสริมศักยภาพ เพ่ือจัดอบรมทบทวนผู้ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพ จ านวน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของ ผู้เข้าร่วมมีความรู้ กองสาธารณสุข

ของหน่วยกู้ชีพสู่มาตรฐาน งานหน่วยกู้ชีพให้มีความรู้และ 20 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ความสามารถเพ่ิมมากข้ึน และส่ิงแวดล้อม
ทักษะในการช่วยเหลือผู้ป่วย และเป็นมืออาชีพ
ผู้บาดเจ็ดได้อย่างถูกหลักวิชาการ

และเป็นไปตามระเบียบ

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี พ.ศ. 2566 - 2570

 เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์         งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์         งบประมาณ

5 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า1.เพ่ือให้สุนัข-แมวได้รับวัคซีน สุนัขและแมวในต าบลโพธ์ิกลาง 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 ร้อยละของ 1.สุนัข-แมวได้รับวัคซีน กองสาธารณสุข
"ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเน่ือง ประชากร สุนัข-แมว ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และส่ิงแวดล้อม
จากโรคพิษสุนัขบ้า 2.เพ่ือควบคุมและลดจ านวน ได้รับวัคซีนป้องกัน ได้ครอบคลุมท้ังต าบล
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ประชากรสุนัข-แมว มีเจ้าของ โรคพิษสุนัขบ้า 2.ประชาชนให้ความ
พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง และไม่มีเจ้าของ ส าคัญในการเล้ียงและ
พลอากาศเอกหญิง 3.เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ ดูแลสุนัข-แมวอย่างถูกวิธี
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และเห็นความส าคัญใน
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เร่ืองโรคพิษสุนัขบ้า การน าสุนัขและแมว
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี" ไปฉีดวัคซีนป้องกัน

โรคพิษสุนัขบ้า
6 โครงการคัดแยกขยะชุมชนสะอาด เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ ประชาชนมีความ กองสาธารณสุข

เมืองโพธ์ิกลางน่าอยู่ ความเข้าใจในการจัดการขยะ โพธ์ิกลาง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตระหนักและต่ีนตัว และส่ิงแวดล้อม
ณ แหล่งก าเนิด ภาคครัวเรือน ในการจัดการขยะในครัว
และสามารถคัดแยกขยะ เรือนและชุมชน
ได้อย่างถูกต้อง ด้วยความร่วมมือกัน

7 โครงการคืนคนดีสู่สังคม 1.เพ่ือบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด กลุ่มผู้เสพ/กุล่มผู้ติดยาเสพติด 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ของ 1.ผู้ผ่านการบ าบัดมี กองสาธารณสุข
บ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 2.ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ผู้เสพ/กลุ่มผู้ติดยา ร่างกายแข็งแรง และส่ิงแวดล้อม

3.สร้างจิตส านึกท่ีดี เสพติด 2.มีทัศนคติท่ีดีข้ึน
4.เพ่ือดึงคนดีกลับสู่สังคม 3.ลดการแพร่ระบาดของ

ยาเสพติด
4.มีเครือข่ายป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด

8 โครงการอบรมสร้างอาชีพผู้ผ่านการบ าบัด เพ่ือสร้างงานให้ผู้ผ่านการบ าบัด กลุ่มผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ของ สามารถสร้างอาชีพให้ กองสาธารณสุข
ยาเสพติด เพ่ือประกอบอาชีพเล้ียงดูตนเองได้ ผู้ติดยาเสพติด กลุ่มผู้ผ่านการอบรม กับผู้ผ่านการบ าบัด และส่ิงแวดล้อม

และฟ้ืนฟู ได้ไปประกอบอาชีพ
ผู้ติดยาเสพติด เล้ียงตนเองได้

9 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางเพ่ือให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม ประชาชนในพ้ืนท่ี 32 ชุมชน 640,000 640,000 640,000 640,000 640,000 ร้อยละของ ประชาชนมีคุณภาพ กองสาธารณสุข
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ตามแนวทางพระราชด าริ ทต.โพธ์ิกลาง ผู้เข้าร่วม ชีวิตท่ีดี และส่ิงแวดล้อม

ด้านสาธารณสุข
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แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3 และ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพ้ืนท่ี
การพัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
 3.1 แผนงานด้านการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของผู้เข้า เด็กปฐมวัยได้รับการ กองการศึกษา
นอกสถานท่ี ให้กับเด็กปฐมวัยร่วมกับ เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง ร่วมกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการ

ผู้ปกครอง และผู้ปกครอง การเรียนรู้ร่วมกับ
ผู้ปกครอง

2 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้เข้า ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กองการศึกษา
ของเด็กให้มีความพร้อมท่ี และโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี ร่วมกิจกรรม เกิดกระบวนการเรียนรู้
เหมาะสมตามวัย ต าบลโพธ์ิกลาง อย่างต่อเน่ืองและ
เกิดกระบวนการเรียนรู้ มีพัฒนาการท่ีเหมาะสม
อย่างต่อเน่ือง ตามวัย

3 โครงการวันปฐมนิเทศผู้ปกครอง เพ่ือให้ผู้ปกครองได้รับทราบ ผู้ปกครอง เด็กเล็ก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของผู้เข้า ผู้ปกครองได้รับทราบ กองการศึกษา
และเข้าใจถึงหลักการจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมกิจกรรม ถึงหลักเกณฑ์ของการจัด
ศึกษาและได้รับความรู้ด้านการ เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง การศึกษาและได้รับการ
ดูแลเด็กเล็ก ส่งเสริมความรู้ด้าน

การดูแลเด็ก
4 โครงการเรียนรู้สู่ภูมิปัญญาท้องถ่ินไทย เพ่ือให้เด็กเล็กได้เรียนรู้ และรู้จัก เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของผู้เข้า เด็กเล็กได้เรียนรู้และ กองการศึกษา

ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีคุณค่าใน เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง ร่วมกิจกรรม รู้จักภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ชุมชน ท่ีมีคุณค่าในชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์         งบประมาณ

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี พ.ศ. 2566 - 2570

 เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในจังหวัดท่ี 2 และ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา/ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

ท่ี
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์         งบประมาณท่ี

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือให้เด็กเล็กมีอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 257,250 257,250 257,250 257,250 257,250 ร้อยละของผู้ เด็กเล็กได้รับประทาน กองการศึกษา
ในการบริหารสถานศึกษา รับประทานถูกสุขอนามัย เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง ได้รับประโยชน์ อาหารกลางวันท่ีถูกสุข
 (ค่าอาหารกลางวัน) อนามัย

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือจัดซ้ือส่ือวัสดุการศึกษา วัสดุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีส่ือ 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 ร้อยละของผู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ในการบริหารสถานศึกษา ส านักงานและส าหรับใช้ในการ วัสดุการศึกษาวัสดุส านักงาน ได้รับประโยชน์ มีส่ือวัสดุการศึกษาวัสดุ
(ค่าจัดการเรียนการสอน) จัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา ส าหรับใช้ในการจัดการศีกษา ส านักงานส าหรับใช้ใน

เด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือจัดซ้ือหนังสือเรียนให้กับ เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของผู้ เด็กเล็กมีหนังสือเรียน กองการศึกษา
ในการบริหารสถานศึกษา เด็กเล็ก เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง ได้รับประโยชน์ ครบทุกคน
(ค่าหนังสือเรียน)

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณ์การเรียน เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของผู้ เด็กปฐมวัยมีอุปกรณ์ กองการศึกษา
ในการบริหารสถานศึกษา เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง ได้รับประโยชน์ การเรียนครบทุกคน
(ค่าอุปกรณ์การเรียน)

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองแบบนักเรียน เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของผู้ เด็กปฐมวัยมีเคร่ืองแบบ กองการศึกษา
ในการบริหารสถานศึกษา เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง ได้รับประโยชน์ นักเรียนครบทุกคน
(ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน)

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 21,500 21,500 21,500 21,500 21,500 ร้อยละของผู้ เด็กเล็กได้รับการพัฒนา กองการศึกษา
ในการบริหารสถานศึกษา เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง ได้รับประโยชน์ ศักยภาพเหมาะสม
(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ตามวัย

11 โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน เพ่ือให้เด็กนักเรียน เด็กนักเรียน 6,423,000 6,423,000 6,423,000 6,423,000 6,423,000 ร้อยละของผู้ เด็กนักเรียน กองการศึกษา
มีอาหารกลางวันรับประทาน  -รร.เสนานุเคราะห์ ได้รับประโยชน์ มีอาหารกลางวัน
ถูกสุขอนามัย  -รร.บ้านหนองพลวง รับประทานถูกสุขอนามัย

12 โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) เพ่ือให้เด็กเล็กและเด็กนักเรียน  -เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3,027,600 3,027,600 3,027,600 3,027,600 3,027,600 ร้อยละของผู้ เด็กเล็กและเด็กนักเรียน กองการศึกษา
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง ได้รับประโยชน์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย  -นักเรียน รร.เสนานุเคราะห์ มีพัฒนาการเหมาะสม

 -นักเรียนรร.บ้านหนองพลวง ตามวัย
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์         งบประมาณท่ี

13 โครงการส่งเสริมและพัฒนาวินัย คุณธรรม เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนการศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมและ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เทศบาลบรลุ เทศบาลด าเนินการ กองการศึกษา
จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ พัฒนาวินัยคุณธรรมจริยธรรม วัตถุประสงค์ เบิกจ่ายถูกต้อง

และค่านิยมอันพึงประสงค์
14 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนการศึกษา โรงเรียนด าเนินการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เทศบาลบรรลุ เทศบาลด าเนินการ กองการศึกษา

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ วัตถุประสงค์ เบิกจ่ายถูกต้อง
ผู้เรียน

15 โครงการโรงเรียนสีขาวต้านยาเสพติดและ เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนการศึกษา โรงเรียนด าเนินการ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 เทศบาลบรรลุ เทศบาลด าเนินการ กองการศึกษา
อบายมุข โรงเรียนเสนานุเคราะห์ จัดกรรมต้านยาเสพติดและ วัตถุประสงค์ เบิกจ่ายถูกต้อง

อบายมุข
16 โครงการให้ความรู้เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนการศึกษา โรงเรียนด าเนินการ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 เทศบาลบรรลุ เทศบาลด าเนินการ กองการศึกษา

โรงเรียนเสนานุเคราะห์ จัดกิจกรรมให้ความรู้ วัตถุประสงค์ เบิกจ่ายถูกต้อง
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ

17 โครงการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนการศึกษา โรงเรียนด าเนินการ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 เทศบาลบรรลุ เทศบาลด าเนินการ กองการศึกษา
โรงเรียนเสนานุเคราะห์ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม วัตถุประสงค์ เบิกจ่ายถูกต้อง

จริยธรรม
18 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนการศึกษา โรงเรียนด าเนินการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เทศบาลบรรลุ เทศบาลด าเนินการ กองการศึกษา

ทุกกลุ่มสาระ โรงเรียนบ้านหนองพลวง จัดกิจกรรมยกระดับ วัตถุประสงค์ เบิกจ่ายถูกต้อง
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระ

19 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียน เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนการศึกษา โรงเรียนด าเนินการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เทศบาลบรรลุ เทศบาลด าเนินการ กองการศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองพลวง จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา วัตถุประสงค์ เบิกจ่ายถูกต้อง

ทักษะอาชีพนักเรียน

20 โครงการโรงเรียนสีขาวต้านยาเสพติดและ เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนการศึกษา โรงเรียนด าเนินการจัด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เทศบาลบรรลุ เทศบาลด าเนินการ กองการศึกษา
อบายมุข โรงเรียนบ้านหนองพลวง กิจกรรมต้านยาเสพติดและ วัตถุประสงค์ เบิกจ่ายถูกต้อง

อบายมุข
21 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนการศึกษา โรงเรียนด าเนินการจัด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เทศบาลบรรลุ เทศบาลด าเนินการ กองการศึกษา

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนบ้านหนองพลวง กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม วัตถุประสงค์ เบิกจ่ายถูกต้อง
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์         งบประมาณท่ี

22 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น เพ่ือก่อสร้างหลังคาคลุมสนาม สนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนา 200,000 200,000 เทศบาลบรรลุ เทศบาลด าเนินการ กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง เด็กเล่นให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก เด็กเล็กฯ มีหลังคาคลุม วัตถุประสงค์ เบิกจ่ายถูกต้อง

เล็กเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง กันแดด/กันฝนและสามารถ
จัดกิจกรรมได้ 

23 โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีสถานท่ี 600,000 600,000 ร้อยละของผู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ กองการศึกษา
เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง เด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง ส าหรับจัดการเรียนการสอน ได้รับประโยชน์ มีสถานท่ีส าหรับจัดการ

และจัดกิจกรรม เรียนการสอนและ
จัดกิจกรรม

24 โครงการหนูน้อยวัยใสใส่ใจสุขภาพ เด็กเล็กได้พัฒนาการด้านร่างกาย เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ร้อยละของเด็ก เด็กมีพัฒนาการด้าน กองการศึกษา
อารมณ์-จิตใจ สังคมและ เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เล็กมีสุขภาพดี ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ
สติปัญญา และแข็งแรง สังคมและสติปัญญาใน

ระดับดี มีสุขภาพแข็งแรง
25 โครงการแปรงฟันให้ถูกวิธี เพ่ือให้เด็กเล็กมีสุขภาพช่องปาก เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ร้อยละ เด็กเล็กมีสุขภาพช่องปาก กองการศึกษา

และสุขภาพฟันท่ีดีและแปรงฟัน เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ของเด็กเล็ก และสุขภาพฟันท่ีดีและ
ให้ถูกวิธี มีสุขภาพฟันท่ีดี แปรงฟันได้ถูกวิธี

26 โครงการเย่ียมบ้านเด็ก เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ร้อยละของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครอง เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เด็กเล็ก มีความสัมพันธ์อันดีกับ

ท่ีผู้ปกครอง ผู้ปกครองและน าข้อมูล
เห็นความส าคัญ ท่ีได้มาประกอบ 

การจัดการเรียนรู้
27 โครงการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน เพ่ือรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ร้อยละของเด็กเล็ก ผู้ปกครองเด็กเล็ก กองการศึกษา

เพ่ือเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและทราบ เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ท่ีเข้ามาเรียน ทราบถึงการเตรียม
ต าบลโพธ์ิกลาง ถึงหลักเกณฑ์เง่ือนไขการรับสมัคร ในศูนย์พัฒนา ความพร้อมในศูนย์

เด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็กและทราบ
เทศบาลต าบล ถึงหลักเกณฑ์เง่ือนไข
โพธ์ิกลาง การรับสมัครนักเรียน
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28 โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เพ่ือป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ร้อยละของเด็กเล็ก เด็กเล็กรู้จักสุขอนามัย กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ปลอดภัย จากโรค ของตนเองในการป้องกัน

ติดต่อ โรคติดต่อ

29 โครงการบ้านรักการอ่าน เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล็กมีทักษะ เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ร้อยละของเด็กเล็ก เด็กเล็กมีทักษะ ด้านการ กองการศึกษา
ด้านการฟัง การพูด การอ่าน เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ มีทักษะด้านการฟัง ฟัง การพูด การอ่าน 
ส่งเสริมให้เด็กเล็ก มีจินตนาการ การพูด การอ่าน ส่งเสริมให้เด็กเล็กมี
และความคิด สร้างสรรค์ ส่งเสริมให้เด็กเล็ก จินตนาการและความคิด

มีจินตนาการและ สร้างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์

30 โครงการจัดงานพิธีไหว้ครู เพ่ือให้เด็กเล็กเห็นความส าคัญ เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ร้อยละของเด็กเล็ก เด็กเล็กเห็นความส าคัญ กองการศึกษา
ของวันไหว้ครูเด็กเล็กได้แสดง เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ของวันไหว้ครู เด็กเล็ก
ส้มมาคารวะ การบูชา ได้แสดงสัมมาคารวะ
การแสดงความนับถือ การบูชา การแสดง
เทิดทูนคุณครู ความนับถือ 

เทิดทูนคุณครู

31 โครงการป้องกันการจมน้ าในเด็กเล็ก เพ่ือป้องกันการจมน้ าในเด็กเล็ก เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ร้อยละของเด็กเล็ก เด็กเล็กรู้จักป้องกันการ กองการศึกษา

ให้เด็กเล็กรู้จักแหล่งน้ าเส่ียง เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม จมน้ าและความปลอดภัย

ภายในและภายนอกศูนย์พัฒนา เด็กเล็กรู้จักแหล่งน้ า
เด็กเล็ก เส่ียงภายในและภายนอก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
32 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในศูนย์ เพ่ือให้เด็กเล็กได้เตรียมความ เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ร้อยละของเด็กเล็ก เด็กเล็กรู้จักเตรียมความ กองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง พร้อมเม่ือเกิดอัคคีภัย เม่ือเกิด เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมเม่ือเกิดอัคคีภัย
อัคคีภัยเพ่ือให้เด็กเล็กปฏิบัติ เด็กเล็กปฏิบัติตาม
ตามข้ันตอนได้ถูกต้อง ข้ันตอนได้ถูกต้อง
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33 โครงการประกันคุณภาพสถานศึกษา เพ่ือด าเนินการประกันคุณภาพ ครู ผู้ปกครอง เด็กเล็กของ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ร้อยละของครู ครู ผู้ปกครองเด็กเล็ก กองการศึกษา
ภายในและภายนอกสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ผู้ปกครองเด็กเล็ก มีความเข้าใจในแนวทาง
และน าผลการปฏิบัติไปปรับปรุง ต าบลโพธ์ิกลาง มีความเข้าใจใน การจัดการศึกษาและ
พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ แนวทางการจัดการ มีคุณภาพตามมาตรฐาน

ศึกษาและมีคุณภาพของ สมศ.
ตามมาตรฐาน ของ
สมศ.

34 โครงการขับข่ีปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในพฤติกรรม เด็กเล็ก ผู้ปกครอง ครู ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ร้อยละของเด็กเล็ก เด็กเล็กมีเจตคติท่ีดี กองการศึกษา
ป้องกันและส่งเสริมวินัยจราจร และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ในการสวมหมวกนิรภัย
ด้านส่ิงเอ้ือความปลอดภัย ผู้ปกครองมีความรู้ความ
บนถนน ด้านการสวมหมวก เข้าใจในการขับข่ี
นิรภัย ยานพาหนะ ให้มีความ

ปลอดภัย บนท้องถนน
ในการมารับส่งเด็กเล็ก

35 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก ผู้ปกครอง ครู ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ร้อยละของเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
เทศบาลต าบลโพธ์ิกลางปลอดบุหร่ี เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอด และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม สนับสนุนการสร้าง

บุหร่ีและสอดแทรกเน้ือหา บรรยากาศและจัดสภาพ
เร่ืองโทษของการสูบบุหร่ี แวดล้อมท่ีปลอดบุหร่ี
ในแผนการจัดประสบการณ์ ด าเนินการจัดท าป้าย
ให้กับเด็ก รณรงค์ห้ามสูบบุหร่ี

สร้างวัฒนธรรมห้ามสูบ
บุหร่ีในบริเวณสถาน
ศึกษา
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แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3 และ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพ้ืนท่ี

การพัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

 3.2 แผนงานด้านศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการถนนวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ประชาชนในต าบลโพธ์ิกลาง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของผู้ ประชาชนในต าบล กองการศึกษา

ศิลปวัฒนธรรม ได้รับประโยชน์ โพธ์ิกลาง ได้รับการส่ง

เสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู

ศิลปวัฒนธรรม

2 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ประชาชนในต าบลโพธ์ิกลาง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของผู้ ประชาชนในต าบล กองการศึกษา

วันสงกรานต์ ได้รับประโยชน์ โพธ์ิกลาง ได้รับการส่ง

เสริมอนุรักษ์ ประเพณี

สงกรานต์

3 โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เพ่ือส่งเสริมพุทธศาสนาและ ประชาชนในต าบลโพธ์ิกลาง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้ ประชาชนในต าบล กองการศึกษา

อนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนเข้า ได้รับประโยชน์ โพธ์ิกลาง ได้ร่วมกัน

พรรษา ท ากิจกรรม

ทางพระพุทธศาสนา

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี พ.ศ. 2566 - 2570

 เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในจังหวัดท่ี 2 และ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา/ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
        งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

4 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง เพ่ือปลูกฝังประเพณีอันดีงาม ประชาชนในต าบลโพธ์ิกลาง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของผู้ ประชาชนในต าบล กองการศึกษา

ให้กับเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ ได้รับประโยชน์ โพธ์ิกลาง ได้ร่วมกัน
สืบสานประเพณี
ลอยกระทง

5 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกาย ประชาชนในต าบลโพธ์ิกลาง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของผู้ ประชาชนในต าบล กองการศึกษา
และเสริมสร้างความสามัคคี ได้รับประโยชน์ โพธ์ิกลาง มีความรัก
ในชุมชน ความสามัคคีในชุมชน

6 โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา (ศพด.) เพ่ือส่งเสริมพระพุทธศาสนา เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ร้อยละของเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
เด็กเล็ก เห็นความส าคัญของพิธี เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เข้าร่วมกิจกรรม เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง

ทางพระพุทธศาสนา ทางศาสนา ได้ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

เด็กเล็กเห็นความส าคัญ

ของพิธีทางพระพุทธศาสนา

7 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพ่ือให้เด็กเล็กมีโอกาสได้ร่วม เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ร้อยละของเด็กเล็ก เด็กเล็กได้เห็นความส าคัญ กองการศึกษา

เน่ืองในวันวิสาขบูชา ประกอบพิธีกรรมทาง เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เข้าร่วมกิจกรรม ของวันวิสาขบูชา

พระพุทธศาสนา ทางศาสนา
8 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพ่ือให้เด็กเล็กมีโอกาสได้ร่วม เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ร้อยละของเด็กเล็ก เด็กเล็กได้เห็นความส าคัญ กองการศึกษา

เน่ืองในวันมาฆบูชา ประกอบพิธีกรรมทาง เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เข้าร่วมกิจกรรม ของวันมาฆบูชา
พระพุทธศาสนา ทางศาสนา

9 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพ่ือส่งเสริมพระพุทธศาสนา เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ร้อยละของเด็กเล็ก เด็กเล็กร่วมใส่ชุดขาว กองการศึกษา

ใส่ชุดขาวในวันพระ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เข้าร่วมกิจกรรม ในวันพระ ฝึกการมีระเบียบ

รักการท างานร่วมกัน มีระเบียบ ทางพระพทุธศาสนา วินัยและสมาธิ

ฝึกสมาธิ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
        งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

10 โครงการส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีคุณธรรม เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ร้อยละของเด็กเล็ก เด็กเล็กได้รับการพัฒนา กองการศึกษา
จริยธรรม จริยธรรม เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ มีคุณธรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม

จริยธรรม

11 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง เพ่ือให้เด็กเล็กได้สืบสาน เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ร้อยละของเด็กเล็ก ครู เด็กเล็กท ากิจกรรม กองการศึกษา
(ศพด.) วัฒนธรรม ประเพณีและ เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกัน สืบสานประเพณี

ภูมิปัญญาไทย เพ่ือปลูกฝัง สืบสานประเพณี ลอยกระทง และปลูกฝัง
ประเพณีอันดีงาม ให้กับเด็กเล็ก ลอยกระทง ประเพณีอันดีงาม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
        งบประมาณ



แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 และ 5 การพัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่/ การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ท่ี 4 การพัฒนาด้านสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
 4.1 แผนงานด้านสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสา เพ่ือส่งเสริมให้ผู้น าเยาวชนทุกชุมชน ผู้น าเด็กและเยาวชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ผู้น าเด็กและเยาวชนสามารถน าความรู้ กองสวัสดิการ
ส านึกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินชีวิตการเรียนรู้ตามปรัชญา ในเขตเทศบาลต าบล ของผู้เข้าร่วม ท่ีได้รับไปปรับใช้ในชุมชน สังคม

เศรษฐกิจพอเพียง โพธ์ิกลาง โครงการ
จ านวน 100 คน

2 โครงการยุติความรุนแรง เพ่ือให้ความรู้แก่เด็กและบุคคลในครอบครัว เด็กและเยาวชนในเขต 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 เด็กและเยาวชน บุคคลในครอบครัว กองสวัสดิการ
ในครอบครัว ช่วยยุติความรุนแรงในครอบครัว เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง ของผู้เข้าร่วม ได้รับความรู้ ในเร่ืองการยุติความรุนแรง สังคม

จ านวน 100 คน โครงการ
3 โครงการเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจธรรมะ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กยุคใหม่เข้าวัด เด็กและเยาวชนในเขต 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 เด็กและเยาวชนได้ใกล้ชิดธรรมะ กองสวัสดิการ

ปฎิบัติธรรมะห่างไกลจากส่ิงอบายมุข เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง ของผู้เข้าร่วม มากข้ึน และน าเอาธรรมะท่ีได้รับ สังคม
จ านวน 100 คน โครงการ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน

4 โครงการส่งเสริมกิจกรรม เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าใจ ประชาชนท่ัวไป ผู้สูงอายุ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ กองสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ "ธรรมะกับผู้สูงวัย เร่ืองการปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคม ผู้พิการ ในเขตเทศบาล ของผู้เข้าร่วม การปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมได้อย่าง สังคม
ใส่ใจสุขภาพ" ได้อย่างมีความสุข ต าบลโพธ์ิกลาง โครงการ มีความสุข

จ านวน 350 คน
5 โครงการจัดส่ิงอ านวย เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการ คนพิการ ผู้สูงอายุ 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 100% คนพิการและผู้สูงอายุได้รับความสะดวก กองสวัสดิการ

ความสะดวกให้แก่คนพิการ มาใช้บริการของคนพิการและผู้สูงอายุ ในต าบลโพธ์ิกลาง ของจ านวน ในการมาใช้บริการ สังคม
และผู้สูงอายุ (ท่ีจอดรถพร้อม ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
ป้ายสัญลักษณ์ส าหรับคนพิการ)

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี พ.ศ. 2566 - 2570

 เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในจังหวัดท่ี 4 และ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์         งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 และ 6 พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่/การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 4 การพัฒนาด้านสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
 4.4 แผนงานด้านการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือให้หน่วยงาน มีการบริการ ประชาชนผู้ใช้เส้นทางในต าบล 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ลดอุบัติเหตุทางถนน ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ส านักปลัด
ในช่วงเทศกาล ประชาชนในช่วงเทศกาล โพธ์ิกลาง ร้อยละ 90 ได้รับการช่วยเหลืออย่าง งานป้องกัน

ทันท่วงที

2 โครงการฝึกอบรมงานป้องกัน เพ่ือให้พนักงานเทศบาล/ชุมชน พนักงานเทศบาลและผู้น าชุมชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม ผู้บาดเจ็ดจากอุบัติเหตุ ส านักปลัด
และลดอุบัติเหตุทางถนน มีความรู้ในการป้องกันและ ในต าบลโพธ์ิกลาง กิจกรรม ได้รับการช่วยเหลืออย่าง งานป้องกัน

ลดอุบัติเหตุทางถนน ทันท่วงที
3 โครงการฝึกอบรมงานป้องกัน เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน ฝึกอบรมงานป้องกันและ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด

และบรรเทาสาธารณภัย ในงานป้องกันและบรรเทา บรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน กิจกรรม เก่ียวกับงานป้องกัน งานป้องกัน
สาธารณภัย และบรรเทาสาธารณภัย

4 โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก เพ่ือส่งเสริมและทบทวนความรู้ ฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาค 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม อาสาสมัครได้รับความรู้ ส านักปลัด
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน แก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย ปฏิบัติด้านการป้องกันและ กิจกรรม และทักษะด้านการป้องกัน งานป้องกัน

ฝ่ายพลเรือน รักษาความสงบ และการรักษาความสงบ

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี พ.ศ. 2566 - 2570

 เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 และ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์         งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 และ 5 การพัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ / การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ท่ี 4 การพัฒนาด้านสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
 5.1 แผนงานด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการฝึกอบรมและ 1.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับการ 1.แกนน าชุมชน 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 100 % ของความ 1.ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับการฝึกอบรม กองสวัสดิการ
ทัศนศึกษาดูงาน เพ่ือการพัฒนา ฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการพัฒนา 2.แกนน าเพ่ือสุขภาพ พึงพอใจของผู้เข้า และทัศนศึกษาดูงานด้วยการพัฒนา สังคม
ท้องถ่ินอย่างย่ังยืน ชุมชนในท้องถ่ินอ่ืนๆ สามารถเพ่ิมพูน 3.กลุ่มสตรีแม่บ้าน ร่วมโครงการ ชุมชนในท้องถ่ินอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมพูน

ประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ 4.ข้าราชการ ลูกจ้าง ประสบการณ์ความรู้ ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าท่ีและน าไปประยุกต์ใช้ คณะผู้บริหาร ในบทบาทหน้าท่ีและน าไปประยุกต์
เป็นจแนวทางการพัฒนาชุมชนในเขต ต าบลโพธ์ิกลาง เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน
เทศบาลฯ ให้เป็นในทิศทางเดียวกัน 5.คณะกรรมการพัฒนา ในเทศบาลฯ ให้เป็นไปในทิศทาง
2.เพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือ เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง เดียวกัน
และ "การรู้รักสามัคคี" ระหว่างผู้เข้าร่วม 2.เกิดความร่วมมือ การรู้รัก สามัคคี 
อบรมกับเทศบาลฯ เสริมสร้างจิตส านึก จ านวน 300 คน ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมกับเทศบาล 
ให้ตระหนักและเห็นความส าคัญในการ เสริมสร้าง จิตส านึกให้ตระหนักและ
มี "การรู้รักสามัคคี" ระหว่างผู้เข้าร่วม เห็นความส าคัญในการมีส่วนร่วม
ส่วนร่วม เสียสละ ซ่ึงจะน าไปสู่การ เสียสละ ซ่ึงจะน าไปสู่การพัฒนา
พัฒนาท้องถ่ินและชุมชนของตนเอง ท้องถ่ินและชุมชนของตนเอง
3.เพ่ือพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลฯ 3.เพ่ือพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลฯ
ไปสู่ชุมชนพ่ึงตนเองโดยยึดหลัก ไปสู่ชุมชนพ่ึงตนเอง โดยยึดหลัก
"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ มาใช้เป็นแนวทางปฎิบัติ

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี พ.ศ. 2566 - 2570

 เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในจังหวัดท่ี 4 และ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์         งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์         งบประมาณ

2 โครงการส่งเสริม 1.เพ่ือให้ผู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน/กลุ่มอาชีพ 1.ผู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้ 1.ผู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน/กลุ่มอาชีพ กองสวัสดิการ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน /กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP มีความรู้ 2.กลุ่มอาชีพ เข้าร่วมโครงการ /กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP สังคม

ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพและ 3.กลุ่มผู้ประกอบการ ได้รับความรู้ความเข้าใจ
รูปแบบการบรรจุภัณฑ์และน ามา สินค้าOTOP ในการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบ
ประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ของตนเองได้ จ านวน 50 คน การบรรจุภัณฑ์และสามารถน ามา
อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อความต้องการ ประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ของตนเอง
ของผู้บริโภค ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2.เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้าง ต่อความต้องการของผู้บริโภค
เครือข่ายและพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตภัณฑ์ 2.ผู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน/กลุ่มอาชีพ
ชุมชน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP 
OTOP ได้รับการส่งเสริมการรวมกลุ่ม
3.เพ่ือส่งเสริมการใช้ความรู้ทางด้าน และสร้างเครือข่ายและพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือเป็นช่องทางการตลาด กลุ่มเพ่ิมข้ึน
ในการด าเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม 3.ผู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน/กลุ่มอาชีพ
ทันเวลา เพ่ือตอบสนองความต้องการ กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP 
ของผู้บริโภค ได้อย่างรวดเร็วและสามารถ ได้รับการส่งเสริมการใช้ความรู้
เข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลาย ทางด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นช่องทาง

การตลาดในการด าเนินธุรกิจได้อย่าง
เหมาะสม ทันเวลาเพ่ือตอบ
สนองผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว
และสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์
ได้อย่างหลากหลาย
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์         งบประมาณ

3 โครงการพัฒนาอาชีพ 1.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ ประชาชนต าบลโพธ์ิกลาง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100% 1.ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับการ กองสวัสดิการ
และคุณภาพชีวิตประชาชนตาม ประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ จ านวน 50 คน ความพึงพอใจ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สังคม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พอเพียง ของผู้เข้าร่วม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

2.เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์การแก้ไข โครงการ พอเพียง
ปัญหาความยากจนของรัฐบาลโดยการ 2.ผู้เข้าร่วมอบรม มีอาชีพเสริม
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากการท า เป็นการเพ่ิมรายได้และลด
อาชีพเสริม ลดรายจ่าย สร้างรายได้ รายจ่าย มีโอกาสเข้าถึง
ขยายโอกาส เข้าถึงแหล่งทุนในระบบ แหล่งทุนในระบบ
3.เพ่ือให้ประชาชนได้มีงานท า และน า 3.ผู้เข้าร่วมอบรมมีงานท า
ความรู้จากการอบรมภาควิชาการ และน าความรู้ท่ีได้จากภาค
น าไปขยายผลประกอบกิจกรรมในชุมชน วิชาการไปขยายผลประกอบ
ของตนเองอย่างย่ังยืน กิจกรรมในชุมชนของตนเอง

อย่างย่ังยืน
4 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 1.เพ่ือรวบรวมข้อมูลในมิติต่างๆ ของชุมชน1.ผู้น าชุมชน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของผู้ 1.ประชาชนและทุกภาคส่วนมีโอกาส กองสวัสดิการ

ของประชาชนในการพัฒนาชุมชน2.เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 2.ผู้น าท้องถ่ิน เข้าร่วมโครงการ และมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลท่ีจะน า สังคม
และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 3.ประชาชนท่ัวไป มาพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน
3.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในต าบลโพธ์ิกลาง 2.ทต.พก.ได้รับข้อมูลในมิติต่างๆ 
เสนอปัญหาและความต้องการของ ท่ีสามารถน าไปใช้เพ่ือการวางแผน
ประชาชน ตลอดจนก าหนดแนวทาง พัฒนาชุมชนท้องถ่ิน
ในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินของตนเอง 3.ได้ข้อมูล ปัญหาความเดือดร้อน
4.เพ่ือให้เกิดการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน และความต้องการของประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มาวิเคราะห์วางแผนจัดโครงการ/
สอดคล้องกับปัญหาความต้องการ กิจกรรมในชุมชนของตนเอง
ของประชาชนมีความเป็นปัจจุบัน
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แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองท่ีน่าอยู่

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 4 การพัฒนาด้านสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
 5.2 แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาล เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาล ด าเนินการเบิกจ่าย 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 เทศบาลได้บรรลุ เทศบาลด าเนินการเบิกจ่าย ส านักปลัด
ตามวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ ถูกต้อง

2 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ เพ่ือสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในต าบลโพธ์ิกลาง 23,111,800 23,111,800 23,111,800 23,111,800 23,111,800 100% ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากภาครัฐกองสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ ของจ านวนผู้รับ สังคม

เบ้ียยังชีพ
3 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ เพ่ือสงเคราะห์เบ้ียยังชีพคนพิการ คนพิการในต าบลโพธ์ิกลาง 5,928,400 5,928,400 5,928,400 5,928,400 5,928,400 100% คนพิการด้รับการดูแลจากภาครัฐกองสวัสดิการ

คนพิการ ของจ านวนผู้รับ สังคม
เบ้ียยังชีพ

4 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ เพ่ือสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ผู้สูงอายุในต าบลโพธืกลาง 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 100% ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแลจากภาครัฐกองสวัสดิการ
ผู้ป่วยเอดส์ ของจ านวนผู้รับ สังคม

เบ้ียยังชีพ
5 เงินส ารองจ่าย เพ่ือจ่ายเป็นเงินส ารองจ่ายกรณี ด าเนินการเบิกจ่าย 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เทศบาลได้บรรลุ เทศบาลด าเนินการเบิกจ่าย ส านักปลัด

ฉุกเฉิน ตามวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ ถูกต้อง
6 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงิน ด าเนินการเบิกจ่าย 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 เทศบาลได้บรรลุ เทศบาลด าเนินการเบิกจ่าย ส านักปลัด

ทดแทน ตามวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ ถูกต้อง
7 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน ด าเนินการเบิกจ่าย 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 เทศบาลได้บรรลุ เทศบาลด าเนินการเบิกจ่าย ส านักปลัด

ประกันสังคม ตามวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ ถูกต้อง
8 ค่าช าระหน้ีเงินต้น (ค่าช าระหน้ีเงินกู้ เพ่ือจ่ายเป็นค่าช าระหน้ีเงินต้น ด าเนินการเบิกจ่าย 1,503,000 1,503,000 1,503,000 1,503,000 1,503,000 เทศบาลได้บรรลุ เทศบาลด าเนินการเบิกจ่าย ส านักปลัด

ก.ส.ท.) (ค่าช าระหน้ีเงินกู้ ก.ส.ท.) ตามวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ ถูกต้อง

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี พ.ศ. 2566 - 2570

 เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์         งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์         งบประมาณ

9 ค่าช าระดอกเบ้ีย (ค่าช าระดอกเบ้ีย เพ่ือจ่ายเป็นค่าช าระดอกเบ้ีย ด าเนินการเบิกจ่าย 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 เทศบาลได้บรรลุ เทศบาลด าเนินการเบิกจ่าย ส านักปลัด
ก.ส.ท.) (ค่าช าระหน้ีเงินกู้ ก.ส.ท.) ตามวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ ถูกต้อง

10 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน ด าเนินการเบิกจ่าย 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 เทศบาลได้บรรลุ เทศบาลด าเนินการเบิกจ่าย ส านักปลัด
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ตามวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ ถูกต้อง
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แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเช่ือมโยงโซ่อุทานเพ่ือพัฒนาการไปสู่ครัวโลก และหลักฐานการผลิตพลังงานสะอาด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 6 ด้านการเกษตรกรรม
 6.1 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพ่ือด าเนินกิจกรรม อนุรักษ์ กิจกรรมตาม อพสธ. 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ด าเนินกิจกรรม เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง ส านักปลัด
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ พันธุกรรมพืชตามแนวทาง ก าหนด ได้ร้อยละ 70 ได้ด าเนินกิจกรรม งานการเกษตร

โครงการพระราชด าริ ของกิจกรรมท่ีก าหนด อนุรักษ์พันธุกรรม

ตาม อพสธ. ก าหนด
2 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ปลูกต้นไม้บนพ้ืนท่ี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปลูกต้นไม้บนพ้ืนท่ี เกิดพ้ืนท่ีสีเขียวบนพ้ืนท่ี ส านักปลัด

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร สาธารณะในต าบลโพธ์ิกลาง สาธารณะร้อยละ 70 สาธารณะในต าบลโพธ์ิกลาง งานการเกษตร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ของเป้าหมาย
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

/สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

พันปีหลวง / พระบรมวงศานุวงศ์

และกิจกรรมการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิม

พ้ืนท่ีสีเขียวให้แก่ต าบลโพธ์ิกลาง

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี พ.ศ. 2566 - 2570

 เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์         งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและการบริหารจัดการน ้าอย่างบูรณาการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ท่ี 7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 7.1 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการปลูกป่าคืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วมเพ่ือให้ประชาชนมีความ กองสาธารณสุข
เฉลิมพระเกียรติ ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โพธ์ิกลาง กิจกรรม ตระหนักในการดูแลรักษา และส่ิงแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี พ.ศ. 2566 - 2570

 เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์         งบประมาณ

89



แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 การพัฒนาระบบโลจิศติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรับรองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ท่ี 8 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
 8.1 แผนงานการพาณิชย์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1. โครงการก่อสร้างระบบ เพ่ือประชาชน รายละเอียดก่อสร้างตามแบบท่ีเทศบาล 5,178,000 5,178,000 5,178,000 5,178,000 5,178,000 ประปา ประชาชนมีน ้า กองช่าง

ประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก มีน ้าอุปโภคบริโภค ต้าบลโพธ์ิกลางก้าหนด บาดาล 1 แห่ง ใช้ในการอุปโภค

(ตามแบบกรมทรัพยากรน ้า) บริโภคเพียงพอ

บ้านหนองไผ่ หมู่ท่ี 2 และท่ัวถึง

2. โครงการก่อสร้างระบบ เพ่ือประชาชน รายละเอียดก่อสร้างตามแบบท่ีเทศบาล 5,178,000 5,178,000 5,178,000 5,178,000 5,178,000 ประปา ประชาชนมีน ้า กองช่าง

ประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก มีน ้าอุปโภคบริโภค ต้าบลโพธ์ิกลางก้าหนด บาดาล 1 แห่ง ใช้ในการอุปโภค

(ตามแบบกรมทรัพยากรน ้า) บริโภคเพียงพอ

บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ท่ี 3 และท่ัวถึง

3. โครงการก่อสร้างระบบ เพ่ือประชาชน รายละเอียดก่อสร้างตามแบบท่ีเทศบาล 5,178,000 5,178,000 5,178,000 5,178,000 5,178,000 ประปา ประชาชนมีน ้า กองช่าง

ประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก มีน ้าอุปโภคบริโภค ต้าบลโพธ์ิกลางก้าหนด บาดาล 1 แห่ง ใช้ในการอุปโภค

(ตามแบบกรมทรัพยากรน ้า) บริโภคเพียงพอ

บ้านหนองปรือ หมู่ท่ี 1 และท่ัวถึง

4. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ เพ่ือประชาชน รายละเอียดก่อสร้างตามแบบท่ีเทศบาล 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประปา ประชาชนมีน ้า กองช่าง

กรองน ้าประปา ขนาดไม่น้อยกว่า 20 มีน ้าอุปโภคบริโภค ต้าบลโพธ์ิกลางก้าหนด บาดาล 1 แห่ง ใช้ในการอุปโภค

ลูกบาศก์เมตร ต่อช่ัวโมง บริโภคเพียงพอ

 จ้านวน 1 ระบบ และท่ัวถึง

บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ท่ี 4

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี พ.ศ. 2566 - 2570

 เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์         งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 การพัฒนาระบบโลจิศติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 8 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
 8.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ด าเนินการขยายเขตจ าหน่าย 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
จังหวัดนครราชสีมา อย่างท่ัวถึง ไฟฟ้าและติดต้ังโคมไฟฟ้า อย่างท่ัวถึง

สาธารณะให้แก่หมู่บ้านต่างๆ
ภายในเขตเทศบาลต าบล
โพธ์ิกลาง

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี พ.ศ. 2566 - 2570

 เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขอ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์         งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์         งบประมาณ

6 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพ่ือส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ เทศบาลจัดงานได้ ส านักปลัด
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา และแสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ของผู้ร่วมกิจกรรม บรรลุวัตถุประสงค์
พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี ต่อพระบาทสมเด็จพระนางเจ้า พัชรสุธาพิมลลักษณ
(3 มิถุนายน) สุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

พระบรมราชินี 
7 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพ่ือส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ เทศบาลจัดงานได้ ส านักปลัด

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี และแสดงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร ของผู้ร่วมกิจกรรม บรรลุวัตถุประสงค์
ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิกรเกล้า ต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว  (28 กรกฏาคม) รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า
และจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง
พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี พระบรมราชชนนี พันปีหลวง
พันปีหลวง (12 สิงหาคม)

8 โครงการประชาคมชุมชนเมือง เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม ด าเนินการจัดเวทีประชาคม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ได้รับทราบปัญหาและ ส านักปลัด
ในการจัดประชาคมแผนพัฒนา เพ่ือการมีส่วนร่วมของชุมชน ของผู้ร่วมกิจกรรม ข้อเสนอแนะของ
ฯลฯ ประชาชน

9 โครงการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ เลือกต้ัง 2 เขต 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ เทศบาลจัดงานได้ ส านักปลัด
และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง จัดการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี เลือกต้ัง 34 หน่วย ของผู้ร่วมกิจกรรม บรรลุวัตถุประสงค์

และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล นายกเทศมนตรี 1 คน
โพธ์ิกลาง สมาชิกสภา 12 คน

10 โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษี เพ่ือจัดท าระบบแผนท่ีภาษี ด าเนินการปรับปรุงแผนท่ีภาษี 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 มีการจัดเก็บภาษี เทศบาลมีการจัดเก็บ กองคลัง
และทะเบียนทรัพย์สิน และทะเบียนทรัพย์สินของ และทะเบียนทรัพย์สิน อย่างเป็นระบบ รายได้อย่างครบถ้วน

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง ให้เป็นปัจจุบัน
11 โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี เพ่ือให้ประชาชนได้รับข่าวสาร จัดท าป้าย/แผ่นพับ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละความพึงพอใจประชาชนได้รับข่าวสาร กองคลัง

อย่างท่ัวถึง ประชาสัมพันธ์การช าระภาษี ของประชาชนได้รับ อย่างท่ัวถึง
ท้องถ่ิน ข่าวสาร
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 การพัฒนาระบบโลจิศติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 8 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 8.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ผลลัพธ์ท่ีคาด หน่วยงานท่ี

2566 2567 2568 2569 2570 ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

1. โครงการก่อสร้างสร้างถนนแบบผิว เพ่ือความสะดวกแก่ รายละเอียดก่อสร้างตามแบบท่ีเทศบาล 5,575,400 5,575,400 5,575,400 5,575,400 5,575,400 ถนน 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

 Asphaltic Concrete สายทางรอบ ประชาชนในการสัญจร ต าบลโพธ์ิกลางก าหนด ความสะดวก

สระน  า บ้านพักสวัสดิการทหาร ในการสัญจร

โครงการ 3 พร้อมติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง  

บ้านหนองปรือ หมูท่ี 1 ต าบลโพธ์ิกลาง 

2. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เพ่ือความสะดวกแก่ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 4.50 ม. 310,500 ถนน 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็กสายทางจากบริเวณ ประชาชนในการสัญจร ยาว 115.00 ม.  หนาเฉล่ีย 0.15 ม. ความสะดวก

หน้าศาลตาปู่ - ศาลาอเนกประสงค์ หรือคิดพื นท่ีคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 517.50 ตร.ม. ในการสัญจร

บ้านหนองปรือ หมู่ท่ี 1 พร้อมจัดท าและติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์

ภายในเขตเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง โครงการฯ จ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้าง

ตามแบบท่ีเทศบาลต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี  พ.ศ.2566-2570

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวชี วัด
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ผลลัพธ์ท่ีคาด หน่วยงานท่ี

2566 2567 2568 2569 2570 ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวชี วัด

3. โครงการก่อสร้างขยายถนนแบบ เพ่ือความสะดวกแก่ ช่วงท่ี 1 ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต 1,520,000 1,520,000 1,520,000 1,520,000 1,520,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก       ประชาชนในการสัญจร เสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย  2.00  เมตร ความสะดวก

สายทางหน้าวัดหนองไผ่             ยาว 240.00  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ในการสัญจร

บ้านหนองไผ่  หมู่ท่ี 2  ต าบลโพธ์ิกลาง ช่วงท่ี 2 ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต

เสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย  1.00  เมตร

ยาว 495.00  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

ช่วงท่ี 3 ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต

เสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย  1.00  เมตร

ยาว 215.00  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

ช่วงท่ี 4 ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต

เสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย  2.00  เมตร

ยาว 113.00  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

ช่วงท่ี 5 ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต

เสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย  1.00  เมตร

ยาว 109.00  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

ช่วงท่ี 6 ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต

เสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย  2.00  เมตร

ยาว 200.00  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
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ผลลัพธ์ท่ีคาด หน่วยงานท่ี

2566 2567 2568 2569 2570 ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวชี วัด

โครงการก่อสร้างขยายถนนแบบ ช่วงท่ี 7 ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก       เสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย  1.00  เมตร

สายทางหน้าวัดหนองไผ่             ยาว 50.00  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

บ้านหนองไผ่  หมู่ท่ี 2  ต าบลโพธ์ิกลาง ช่วงท่ี 8 ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต

(ต่อ) เสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย  1.00  เมตร

ยาว 295.00  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

ช่วงท่ี 9 ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต

เสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย  1.00  เมตร

ยาว 296.00  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

พร้อมจัดท าและติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการฯ จ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้าง

ตามแบบท่ีเทศบาลต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)

4. โครงการก่อสร้างรางระบายน  า เพ่ือระบายน  า ก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 รางระบายน  า แก้ไขปัญหา กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ป้องกันน  าท่วมขัง พร้อมฝาปิด และบ่อพักน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ราง น  าท่วมขัง

และบ่อพักน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้างภายในราง 0.40 ม.ยาว 860.00 ม. เกิดความสะดวก

บริเวณหน้า กศน. ถึงบริเวณบ้านเลขท่ี ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. พร้อมจัดท าและติดตั งป้าย ในการสัญจร

383 บ้านหนองพลวงน้อย   หมู่ท่ี 3 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน 1 ป้าย (รายละเอียด

 ต าบลโพธ์ิกลาง  ก่อสร้างตามแบบท่ีเทศบาลต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)
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ผลลัพธ์ท่ีคาด หน่วยงานท่ี

2566 2567 2568 2569 2570 ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวชี วัด

5. โครงการก่อสร้างรางวี คสล. เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ก่อสร้างรางวี  ยาวไม่น้อยกว่า  240.00 เมตร  3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 รางระบายน  า ป้องกัน กองช่าง

บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ท่ี 4 พร้อมจัดท าและติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 สาย น  าท่วมขัง

ต าบลโพธ์ิกลาง   โครงการฯจ านวน1ป้าย(รายละเอียดก่อสร้าง ทางเดินของน  า

ตามแบบท่ีเทศบาลต าบลโพธ์ิกลางก าหนด) ไหลสะดวก

6. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คอนกรีต เพ่ือให้ทางเดินของน  า ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล.  กว้าง 1.80 เมตร  10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ท่อลอด 1 ท่อ ทางเดินของน  า กองช่าง

เสริมเหล็ก บ้านหนองพลวงมะนาว  ไหลสะดวก สูง  1.80 เมตร  จ านวน 2 ช่อง  ไหลสะดวก

หมู่ท่ี 4  ต าบลโพธ์ิกลาง   ยาวไม่น้อยกว่า  300.00  เมตร  

พร้อมจัดท าและติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการฯจ านวน1ป้าย(รายละเอียดก่อสร้าง

ตามแบบท่ีเทศบาลต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)

7. โครงการวางท่อระบายน  าคอนกรีต เพ่ือให้ทางเดินของน  า ขนาดท่อ 1.80 x 1.80 เมตร 17,941,000 17,941,000 17,941,000 17,941,000 17,941,000 ท่อระบายน  า ป้องกัน กองช่าง

เสริมเหล็ก รูปส่ีเหล่ียมส าเร็จรูป ไหลสะดวก ยาวรวม 960.00 เมตร พร้อมจัดท าและติดตั ง 1 สาย น  าท่วมขัง

พร้อมบ่อพักน  า บริเวณอนามัย ป้ายโครงการฯ (รายละเอียดก่อสร้าง ทางเดินของน  า

หนองพลวง บ้านหนองพลวงมะนาว ตามแบบท่ีเทศบาลต าบลโพธ์ิกลางก าหนด) ไหลสะดวก

หมู่ท่ี 4  ต าบลโพธ์ิกลาง   
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ผลลัพธ์ท่ีคาด หน่วยงานท่ี

2566 2567 2568 2569 2570 ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวชี วัด

8. โครงการก่อสร้างรางวี คสล. เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ก่อสร้างรางวี  ยาวไม่น้อยกว่า  240.00 เมตร  3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 รางระบายน  า ป้องกัน กองช่าง

บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ท่ี 4 พร้อมจัดท าและติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 สาย น  าท่วมขัง

ต าบลโพธ์ิกลาง   โครงการฯจ านวน1ป้าย(รายละเอียดก่อสร้าง ทางเดินของน  า

ตามแบบท่ีเทศบาลต าบลโพธ์ิกลางก าหนด) ไหลสะดวก

9. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร เพ่ือความสะดวกแก่ ด าเนินการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ถนน 1 เส้น ประชาชน กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้าง ประชาชนในการสัญจร คอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้างเฉล่ีย ได้รับความ

ท่อระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก     9.00 เมตร ยาว  132.00.  เมตร  สะดวก

และบ่อพักน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉล่ีย  0.15 เมตร  ในการสัญจร

ตรงข้ามตลาด ช. หรือมีปริมาณพื นท่ีคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า  

บ้านหนองพลวงมะนาว  หมู่ท่ี 4 1,188.00 ตารางเมตร และก่อสร้างท่อระบายน  า

ต าบลโพธ์ิกลาง คอนกรีตเสริมเหล็ก  และบ่อพักน  าคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดท่อระบาย Ø 0.60 เมตร  

และขนาดกว้างภายในบ่อพักน  า  0.80  เมตร  

ลึกเฉล่ีย  1.00  เมตร  ยาว  132.00 เมตร 

พร้อมจัดท าและติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการฯจ านวน1ป้าย (รายละเอียดก่อสร้าง

ตามแบบท่ีเทศบาลต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)
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10. โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ เพ่ือความสะดวกแก่ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 6.00 ม. 9,995,900 9,995,900 9,995,900 9,995,900 9,995,900 ถนน 1 เส้น ประชาชน กองช่าง

Asphaltic Concrete สายทางจาก ประชาชนในการสัญจร ยาว 1,850 ม. ไหล่ทางกว้างเฉล่ียข้างละ ได้รับความ

บริเวณส่ีแยกหนองไผ่-บริเวณถนน 2.00 ม. หนาเฉล่ีย 0.05 ม. หรือคิดพื นท่ี สะดวก

ศรีโพธ์ิกลาง ซอย 21 ของแอสฟัลติกคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ในการสัญจร

ภายในเขตเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง 18,500.00 ตร.ม. และติดตั งไฟฟ้าแสงสว่าง

ถนน จ านวน 45 ชุด พร้อมจัดท าและติดตั ง

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน1ป้าย

(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบท่ี

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)

11. โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ เพ่ือความสะดวกแก่ ช่วงท่ี 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 6.00 ม. 9,970,100 9,970,100 9,970,100 9,970,100 9,970,100 ถนน 1 เส้น ประชาชน กองช่าง

Asphaltic Concrete สายทางจาก ประชาชนในการสัญจร ยาว 920.00 ม. ไหล่ทางกว้างเฉล่ียข้างละ 2.00 ม. ได้รับความ

บริเวณหน้าไร่ค้าทันเจริญ - บริเวณหน้า ช่วงท่ี 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย  6.00 ม. สะดวก

กรมทหารช่างท่ี 2 ยาว 1,450 ม. ไหล่ทางกว้างเฉล่ีย ข้างละ 0.00 ม. ในการสัญจร

ภายในเขตเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง หรือคิดพื นท่ีของแอสฟัลติกคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า

17,900 ตร.ม. และติดตั งไฟฟ้าแสงสว่างถนน 

จ านวน 46 ชุด พร้อมจัดท าและติดตั งป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน 1 ป้ายรายละเอียด

ก่อสร้างตามแบบท่ีเทศบาลต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)
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12. โครงการก่อสร้างโดมคลุมลาน เพ่ือจัดกิจกรรมของ ขนาดกว้าง 34 ม. ยาว 42 ม. 5,999,000 5,999,000 5,999,000 5,999,000 5,999,000 โดม 1 หลัง ประชาชน กองช่าง

อเนกประสงค์ เทศบาลต าบล เทศบาลและประชาชน พร้อมจัดท าและติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์ มีพื นท่ีในการ

โพธ์ิกลาง โครงการฯจ านวน 1 ป้าย(รายละเอียดก่อสร้าง จัดกิจกรรม

ตามแบบท่ีเทศบาลต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)

13. โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง  เพ่ือความสะดวกแก่ ขนาดเสาไฟฟ้าสูง  9.00 ม. โคมก่ิงเด่ียวและ 3,244,000 3,244,000 3,244,000 3,244,000 3,244,000 ไฟฟ้า 1 สาย ประชาชน กองช่าง

ถนนพิชัยสงครามจากประตูค่าย ประชาชนในการสัญจร อุปกรณ์ครบชุด จ านวน 82 ชุด ได้รับ

สุรธรรมพิทักษ์-ประตูค่ายสุรนารี และมีระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 3,500.00 ม. ความสะดวก

ต าบลโพธ์ิกลาง พร้อมจัดท าและติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์ ในการสัญจร

โครงการฯจ านวน 1 ป้าย(รายละเอียดก่อสร้าง

ตามแบบท่ีเทศบาลต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)

14. โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร เพ่ือความสะดวกแก่ ขนาดผิวจราจร กว้างเฉล่ีย 6.00 ม. 3,690,500 3,690,500 3,690,500 3,690,500 3,690,500 ถนน 1 เส้น ประชาชน กองช่าง

แบบ asphaltic  concrete สายทาง ประชาชนในการสัญจร ยาว 1,500.00 ม .ไหล่ทางกว้างเฉล่ียข้างละ ได้รับ

ถนนพิชัยสงคราม ซอย 1 0.50 ม.หรือคิดพื นท่ีของแอสฟัลติกคอนกรีต ความสะดวก

ภายในเขตเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง รวมไม่น้อยกว่า 10,500.00 ตร.ม. ในการสัญจร

พร้อมจัดท าและติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการฯจ านวน 1 ป้าย(รายละเอียดก่อสร้าง

ตามแบบท่ีเทศบาลต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)
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15. โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร เพ่ือความสะดวกแก่ ช่วงท่ี 1 ขนาดผิวจราจร กว้างเฉล่ีย 7.00 ม. 7,692,500 7,692,500 7,692,500 7,692,500 7,692,500 ถนน 1 เส้น ประชาชน กองช่าง

แบบ asphaltic  concrete  สายทาง ประชาชนในการสัญจร ยาว 77.00  ม. หน้าเฉล่ีย 0.05 ม. ได้รับ

ส่ีแยกหนองปรือ - ส่ีแยกหนองไผ่ ช่วงท่ี 2  ขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 7.00 ม. ความสะดวก

ภายในเขตเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง ยาว 1,623.00 ม .ไหล่ทางกว้างเฉล่ีย1.50 ม. ในการสัญจร

หน้าเฉล่ีย 0.05 ม.หรือคิดพื นท่ี

ของแอสฟัลติกคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า

16,769.00 ตร.ม.พร้อมจัดท าและ

ติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ

จ านวน 1 ป้าย(รายละเอียดก่อสร้าง

ตามแบบท่ีเทศบาลต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)

16. โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร เพ่ือความสะดวกแก่ ขนาดผิวจราจร กว้างเฉล่ีย  5.00 ม. 2,244,000 2,244,000 2,244,000 2,244,000 2,244,000 ถนน 1 เส้น ประชาชน กองช่าง

แบบ Asphaltic  concrete  สายทาง ประชาชนในการสัญจร ยาว  1,230.00  ม. หน้าเฉล่ีย  0.05  ม. ได้รับ

ส่ีแยกหนองไผ่ - ป๊ัมน  ามันเก่า หรือคิดพื นท่ีของแอสฟัลติกคอนกรีต ความสะดวก

ภายในเขตเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง รวมไม่น้อยกว่า 6,150.00 ตร.ม. ในการสัญจร

พร้อมจัดท าและติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการฯจ านวน 1 ป้าย(รายละเอียดก่อสร้าง

ตามแบบท่ีเทศบาลต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)
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17. โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ เพ่ือความสะดวกแก่ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 14.00 ม. 6,489,000 6,489,000 6,489,000 6,489,000 6,489,000 ถนน 1 เส้น ประชาชน กองช่าง

Asphaltic Concrete สายทางจาก ประชาชนในการสัญจร ยาว 710.00 ม. ไหล่ทางกว้างเฉล่ียข้างละ ได้รับ

บริเวณสามแยกเบญจพล- บริเวณ 1.50 ม. หนาเฉล่ีย 0.05 ม. หรือคิดพื นท่ีของ ความสะดวก

หน้าซอยพุดซา 5 ภายในเขตเทศบาล แอสฟัลติกคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ในการสัญจร

ต าบลโพธ์ิกลาง 12,070.00 ตร.ม. และติดตั งไฟฟ้าแสงสว่างถนน

จ านวน 31 ชุด พร้อมจัดท าและติดตั งป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน 1 ป้าย

(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบท่ีเทศบาล

ต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)

18. โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ เพ่ือความสะดวกแก่ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 14.00 ม. 9,709,100 9,709,100 9,709,100 9,709,100 9,709,100 ถนน 1 เส้น ประชาชน กองช่าง

Asphaltic Concrete สายทางจาก ประชาชนในการสัญจร ยาว 1,100.00 ม. ไหล่ทางกว้างเฉล่ียข้างละ ได้รับ

ประตูค่ายสุรธรรมพิทักษ์-บริเวณหน้า 1.50 ม. หนาเฉล่ีย 0.05 ม. หรือคิดพื นท่ีของ ความสะดวก

พิชัยสงคราม ซอย 9 ภายในเขตเทศบาล แอสฟัลติกคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ในการสัญจร

ต าบลโพธ์ิกลาง 18,700.00 ตร.ม.  และติดตั งไฟฟ้าแสงสว่างถนน

จ านวน 31 ชุด พร้อมจัดท าและติดตั งป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน 1 ป้าย

(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบท่ีเทศบาล

ต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)
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19. โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ เพ่ือความสะดวกแก่ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 8.00 ม. 9,981,500 9,981,500 9,981,500 9,981,500 9,981,500 ถนน 1 เส้น ประชาชน กองช่าง

Asphaltic Concrete สายทางจาก ประชาชนในการสัญจร ยาว 1,350.00 ม. ไหล่ทางกว้างเฉล่ียข้างละ ได้รับ

ประตูค่ายสุรนารี (ประตู3) - บริเวณ 1.50 ม. หนาเฉล่ีย 0.05 ม. หรือคิดพื นท่ีของ ความสะดวก

หน้าซอยสันติสุข บ้านศรีสมบูรณ์ แอสฟัลติกคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ในการสัญจร

หมู่ท่ี 8 ภายในเขตเทศบาล 22,950.00 ตร.ม.  และติดตั งไฟฟ้าแสงสว่างถนน

ต าบลโพธ์ิกลาง จ านวน 35 ชุด พร้อมจัดท าและติดตั งป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน 1 ป้าย

(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบท่ีเทศบาล

ต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)

20. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา เพ่ือส่งเสริมการศึกษา อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน 7,150,000 7,150,000 7,150,000 7,150,000 7,150,000 อาคารศูนย์ เด็กเล็กภายใน กองช่าง

เด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง ของเด็ก แบบท่ี สถ.ศพด.1 พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลโพธ์ิกลาง

1 หลัง ได้รับการศึกษา

21. โครงการก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีต เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบท่ี 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 รางระบายน  า ป้องกัน กองช่าง

เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน  าคอนกรีต เทศบาลต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)  1 เส้น น  าท่วมขัง

เสริมเหล็ก  ภายในเขตเทศบาลต าบล   ทางเดินของน  า

โพธ์ิกลาง ไหลสะดวก
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ผลลัพธ์ท่ีคาด หน่วยงานท่ี

2566 2567 2568 2569 2570 ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวชี วัด

22. โครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน เพ่ือก่อสร้างส านักงาน ขนาดอาคารกว้าง 40.00 เมตร 35,350,000 35,350,000 35,350,000 35,350,000 35,350,000 อาคาร ประชาชน กองช่าง

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง แห่งใหม่ เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง ยาว 20.00 เมตร  แบบ 2 ชั น จ านวน 1หลัง ส านักงาน ได้รับ

หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร  1 หลัง ความสะดวก

และงานภูมิทัศน์ (รายละเอียดก่อสร้าง

ตามแบบท่ีเทศบาลต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)

23. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือความสวยงาม (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบท่ีเทศบาล 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 1 แห่ง ชุมชนน่าอยู่ กองช่าง

สระน  าบึงแสนสุข-สระน  าหนองปรือ และความเป็น ต าบลโพธ์ิกลางก าหนด) ส่ิงแวดล้อม

ระยะท่ี 1 ระเบียบเรียบร้อย ร่มร่ืน

24. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือความสวยงาม (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบท่ีเทศบาล 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 1 แห่ง ชุมชนน่าอยู่ กองช่าง

สระน  าหนองไผ่ บ้านหนองไผ่ หมู่ท่ี 2 และความเป็น ต าบลโพธ์ิกลางก าหนด) ส่ิงแวดล้อม

ระยะท่ี 1 ระเบียบเรียบร้อย ร่มร่ืน

25. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือความสวยงาม (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบท่ีเทศบาล 10,950,000 10,950,000 10,950,000 10,950,000 10,950,000 1 แห่ง ชุมชนน่าอยู่ กองช่าง

สระน  าหนองพลวงมะนาว และความเป็น ต าบลโพธ์ิกลางก าหนด) ส่ิงแวดล้อม

บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ท่ี 4 ระยะท่ี 1 ระเบียบเรียบร้อย ร่มร่ืน

26. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือความสวยงาม (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบท่ีเทศบาล 9,650,000 9,650,000 9,650,000 9,650,000 9,650,000 1 แห่ง ชุมชนน่าอยู่ กองช่าง

สระน  าหนองพุดซา และความเป็น ต าบลโพธ์ิกลางก าหนด) ส่ิงแวดล้อม

บ้านหนองพุดซา ท่ี 5 ระยะท่ี 1 ระเบียบเรียบร้อย ร่มร่ืน
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ผลลัพธ์ท่ีคาด หน่วยงานท่ี

2566 2567 2568 2569 2570 ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวชี วัด

27. โครงการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม เพ่ืออ านวยความ  รายละเอียดก่อสร้างตามแบบท่ีเทศบาล 700,000     700,000     700,000     700,000      700,000     6 แห่ง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ตกแต่ง ส านักงาน อาคารทะเบียน สะดวกแก่ประชาชน ต าบลโพธ์ิกลางก าหนด ความสะดวก 

ห้องประชุม ห้องท างาน ห้องน  า ท่ีมาติดต่อราชการ ในการรับบริการ

ห้องเก็บเอกสารป้อมยาม

ภายในเขตเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง

28. โครงการปรับปรุงถนนแบบผิวจราจร เพ่ือความสะดวกแก่ ช่วงท่ี 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 4.00 ม. 2,371,700 2,371,700 2,371,700 2,371,700 2,371,700 ถนน 1 เส้น ประชาชน กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบสระน  า ประชาชนในการสัญจร ยาว 410.00 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือคิดพื นท่ี ได้รับ

บ้านบึงแสนสุข หมูท่ี 7 คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,640.00 ตร.ม. ช่วงท่ี 2 ความสะดวก

ขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 5.00 ม. ยาว 290.00 ม. ในการสัญจร

หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือคิดพื นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า

1,450.00 ตร.ม. ช่วงท่ี 3 ขนาดผิวจราจร (ด้านท่ี 1

ยาว 4.00 ม  .ด้านท่ี 2 ยาว 46.00 ม.

ด้านท่ี 3 ยาว 13.50 ม. ด้านท่ี 4 ยาว 23.00 ม.

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.) หรือคิดพื นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 

122.71 ตร.ม. ช่วงท่ี 4 ขนาดผิวจราจร (ด้านท่ี1 

ยาว 50.00 ม. ด้านท่ี 2 ยาว 46.00 ม.

ด้านท่ี 3 ยาว19.00 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

หรือคิดพื นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 436.59 ตร.ม.
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ผลลัพธ์ท่ีคาด หน่วยงานท่ี

2566 2567 2568 2569 2570 ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวชี วัด

โครงการปรับปรุงถนนแบบผิวจราจร เพ่ือความสะดวกแก่ ช่วงท่ี 5 ปรับปรุงรางระบายน  า คสล.

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบสระน  า ประชาชนในการสัญจร พร้อมฝาปิด ขนาดกว้างภายใน 0.40 ม. 

บ้านบึงแสนสุข หมูท่ี 7 ความยาวรวม 98.00 ม. และชุดเสาไฟถนน

(ต่อ) โซล่าเซลล์ จ านวน 18 ต้น 

พร้อมจัดท าและติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการฯจ านวน 1 ป้าย(รายละเอียดก่อสร้าง

ตามแบบท่ีเทศบาลต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)

29. โครงการก่อสร้างรางระบายน  า เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขนาดกว้างภายใน 0.40 ม. ลึก 0.50 ม. 3,326,000 3,326,000 3,326,000 3,326,000 3,326,000 รางระบายน  า แก้ไขปัญหา กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ความยาวรวม 1,188.00 ม. พร้อมจัดท าและ 1 ราง น  าท่วมขัง

คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณกลางซอย ติดตั งป้ายโครงการฯ จ านวน 1 ป้าย เกิดความสะดวก

เทพทัตซอย 15 บ้านบึงแสนสุข รายละเอียดก่อสร้างตามแบบท่ีเทศบาล ในการสัญจร

หมู่ท่ี 7 ต าบลโพธ์ิกลาง ต าบลโพธ์ิกลางก าหนด) 

30. โครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการบริหาร เพ่ือสร้างความรู้ เพ่ือสร้างเวทีเรียนรู้การจัดการพลังงานในท้องถ่ิน 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละของ ชุมชนมีพลังงาน กองช่าง

และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน เก่ียวกับแผน และการจัดท าโครงการด้านพลังงาน ผู้เข้าร่วม ทางเลือก

ระดับต าบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ด้านพลังงาน กิจกรรม
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 22,000 ส านักปลัด

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้บานเล่ือนกระจก ขนาด 5 ฟุต 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 กองคลัง

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้มีล้อเล่ือนแบบล็อคได้ 2 ล้ินชัก 14,000 14,000 กองคลัง

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 กองคลัง

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานเหล็ก พนักงานจ้างท่ัวไป ลูกจ้าง 42,400 กองคลัง

5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีท างานขาตัว C 10,000 กองคลัง

6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 17,000 17,000 กองคลัง

7 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 22,000 กองคลัง

        งบประมาณ
หมวด

                   บัญชคีรภัุณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี พ.ศ. 2566 - 2570
 เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง

ท่ี แผนงาน ประเภท
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เป้าหมาย หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

        งบประมาณ
หมวดท่ี แผนงาน ประเภท

8 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองพิมพ์แบบ Multifuncion เลเซอร์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองคลัง
หรือ Led สี 

9 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction 7,500 กองสาธารณสุข
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก 
จ านวน 1 เคร่ือง 

10 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน 17,000 กองสาธารณสุข
ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง

11 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 กองสวัสดิการสังคม
ถังหมึกพิมพ์

12 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 กองสวัสดิการสังคม

13 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือชุดรับแขกหลุยส์ 200,000 ส านักปลัด
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