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ค าน า 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2548  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  หมายความว่า  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ก าหนดยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต   โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  อ าเภอ  และแผนชุมชน 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป็นแผนฯที่ครอบคลุมระยะ 4  ปี  และเป็นแผนระยะปานกลางส าหรับ
การก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายหรือ
วิสัยทัศน์ที่วางไว้ด้วยเหตุนี้ทางเทศบาลต าบลธาตุทองจึงขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลธาตุทอง  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลธาตุทอง  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลธาตุทอง  และคณะกรรมการชุมชน  ผู้น าชุมชน  สมาชิกสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่ทุก
ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  องค์กรเอกชน  ตลอดถึงพ่ีน้องประชาชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือร่วมใจในการให้ข้อมูลในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจนส าเร็จลุล่วงด้วยดีขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 
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ส่วนที่  1 
บทน า 

 1.1ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ครอบคลุมภารกิจการบริหาร
พัฒนาในทุกด้าน  และทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลธาตุทอง  โดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนา 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล  มีการจัดท ากระบวนการประชาคม  ซึ่งมีลักษณะเป็นแผนเชิงกล
ยุทธ์ที่เป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาเทศบาลในระยะปานกลาง  กับท้ังมีการปรับเปลี่ยนแผนให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  นอกจากนี้แผนยุทธศาสตร์ยังต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดและ
แผนพัฒนาอ าเภอ  รวมทั้งมุ่งพัฒนาพื้นที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน  โดยในกระบวนการจัดท าแผนได้จัด
ให้มีการประชาคมชาวบ้าน  ในการก าหนดปัญหาและความต้องการ  เพื่อก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลธาตุทองฉบับนี้  ถือเป็นแม่บทในการบริหารการพัฒนาเป็น
กรอบในการจัดท าแผนพัฒนา  3  ปี  และแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของกระบวนการประชาคม  
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้วยดี 
 1.2วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  1.เพ่ือให้การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  อ าเภอ  และแผนชุมชน 
  2.เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.3ขั นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง  
เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจน
ความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆและข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  2.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูล  น ามาวิเคราะห์
เพ่ือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  4.ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
 1.4กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  1.การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและตัวแทนผู้น าชุมชน 
  2.การชี้แจงแนวทางการจัดท าแผนและขอรับทราบข้อมูลปัญหาโดยการประชาคม  จ านวน1  ครั้ง 
  3.การรับฟังข้อคิดเห็นปัญหาและข้อเสนอแนะ  จ านวน1  ครั้ง 
  4.การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อก าหนดแนวทางนโยบายการพัฒนาระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
เทศบาลจ านวน  1  ครั้ง 
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 1.5ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  1.เพ่ือใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลในระยะปานกลาง 
  2.เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่มจังหวัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดชัยภูมิ  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอภูเขียว  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
  3.เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนภายในหมู่บ้าน  ต าบล 
  4.เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล 

บทที่  2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื นฐานของเทศบาลต าบลธาตุทอง 

อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
 

 

 

 สภาพทัว่ไป 

  เทศบาลต าบลธาตุทอง  อยู่หา่งจากอ าเภอภูเขียวประมาณ  25  กิโลเมตร  ส านักงานเทศบาลต าบลธาตุทอง  

ตัง้อยู่เลขท่ี  41  หมูท่ี่  1  บ้านธาตุ  ต าบลธาตุทอง  อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูม ิ มพีื้นท่ีประมาณ  93.65  ตารางกิโลเมตร   

  อาณาเขตของเทศบาลต าบลาาตททอง     

   ทิศเหนอื  ตดิกับ  ต าบลผักปัง  และ ต าบลกวางโจน 

       อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

   ทิศใต้  ตดิกับ  ต าบลหนองขาม   

อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูม ิ

   ทิศตะวันออก ตดิกับ  ต าบลหลุบคา อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 

ทิศตะวันตก ตดิกับ  อ าเภอภูเขียว และต าบลท่ามะไฟหวาน 

     อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูม ิ

  เขตปกครองของเทศบาลต าบลาาตททอง   

  เทศบาลต าบลธาตุทองมีฐานะเป็นนิติบุคคล  แบง่เขตการปกครองเป็น  13  หมูบ้่าน  ดังนี้ 

   1.  บ้านธาตุ    หมูท่ี่  1 

   2.  บ้านหนองคัน    หมูท่ี่  2 

   3.  บ้านหนองกุงใหม ่   หมูท่ี่  3 

   4.  บ้านฝายพญานาค   หมูท่ี่  4 

   5.  บ้านหว้ยหอย    หมูท่ี่  5 

   6.  บ้านตาดรนิทอง   หมูท่ี่  6 

   7.  บ้านหนองกุงศรี   หมูท่ี่  7 

   8.  บ้านหนองบัวค า   หมูท่ี่  8 

   9.  บ้านธาตุกลาง    หมูท่ี่  9 

   10.  บ้านธาตุทอง    หมูท่ี่  10 

   11.  บ้านหว้ยหอยนอ้ย   หมูท่ี่  11 

   12.  บ้านตาดภูทอง   หมูท่ี่  12 

   13.  บ้านฝายพญานาคเหนอื  หมูท่ี่  13  
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  (รายละเอยีดตามแผนที่ต าบลแนบทา้ย)   

 

 

   ลักษณะภูมปิระเทศ   

 ภูมิประเทศของเทศบาลต าบลธาตุทอง  ส่วนใหญ่เป็นพืน้ท่ีราบ  และมีพืน้ท่ีบางส่วนเป็นภูเขา  ได้แก ่ หมูท่ี่  6  บ้านตาด

รินทอง  และบา้นตาดภูทอง  หมูท่ี่  12 

 ลักษณะภูมอิากาศ   

 ภูมิอากาศท่ัวไปของเทศบาลต าบลธาตุทอง มลีักษณะอากาศแบบร้อนช้ืน แบ่งลักษณะภูมอิากาศออกเป็น   3 ฤดู  คือ 

  1.  ฤดูรอ้น  ชว่งเดอืนกุมภาพันธ์ – เดอืนพฤษภาคม  โดยได้รับอทิธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ้ ซึ่งเป็น

ลมท่ีพัดจากทะเลจีนใต ้ อุณหภูมสิูงสุดเฉลี่ย  37.5  องศาเซลเซียส 

  2.  ฤดูฝน  ชว่งเดอืนมถิุนายน – เดอืนกันยายน  โดยได้รับอทิธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต ้ 

 ซึ่งตามปกติแล้วฝนจะเร่ิมตกตัง้แตเ่ดอืนพฤษภาคม  และตกหนักในช่วงเดอืนสิงหาคมถึงเดอืนกันยายน  และในบางปฝีนจะทิ้ง

ชว่งในเดอืนมถิุนายนถงึเดอืนกรกฎาคม 

  3.  ฤดูหนาว  ชว่งเดอืนตุลาคม – เดอืนมกราคม  อากาศค่อนขา้งหนาวเย็น  เนื่องจากเขตพื้นท่ีต าบลธาตุทอง

ม ีภูเขาล้อมรอบ  โดยได้รับอทิธิพลจากลมมรสุมภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื  ความเย็นปกคลุมเทือกเขาภูแลนคา  ภูหยวก 

 สภาพเศรษฐกิจและสงัคมทัว่ไป   

 ประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลธาตุทอง  ส่วนมากประกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็นหลัก  และมบีางส่วนประกอบ

อาชีพรับราชการ  ค้าขาย  และอาชีพรับจ้างทั่วไป 

 1.  โครงการเศรษฐกิจชุมชน  (หมูบ้่านละ  100,000  บาท)  ณ  วันท่ี  23  พฤษภาคม  2559 

ล าดับที ่ ชื่อกลท่ม หมู่ที ่ จ านวนเงินยมื ประาานกลท่ม 

3 กลุ่มสวนเกษตรผสมผสาน 12 40,000 นายภูษิต  ล ามะนา 

7 กลุ่มผู้เลีย้งสุกร 3 40,000 นางศิรินันท์  มุนนท์ 
 

2.  โครงสรา้งพืน้ฐาน 

 การคมนาคม   

 ระบบการคมนาคมขนส่งท่ีส าคญัของเทศบาลต าบลธาตุทอง  คือ  การคมนาคมทางบก  ซึ่งมถีนนทางหลวงหมายเลข  

201  เป็นเส้นทางหลักเขา้สู่อ าเภอ  และถนนภายในหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลธาตุทองจะเป็นถนนคอนกรีต  ถนนลูกรัง  และ

ถนนลงดิน  ซึง่ส่วนใหญใ่ชใ้นการสัญจรและเส้นทางล าเลยีงผลผลิตทางการเกษตร 

 การไฟฟา้   

 ในเขตเทศบาลต าบลธาตุทอง  มผีู้ใชไ้ฟฟา้ทัง้หมด  3,468  ครัวเรือน  ซึ่งขณะนี้เทศบาลต าบลธาตุทอง  ได้ด าเนินการ

ประสานการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคอ าเภอแก้งคร้อ  และการไฟฟา้ส่วนภูมภิาคอ าเภอภูเขียว  เพื่อด าเนนิการขยายเขตการให้บริการให้

ท่ัวถึงทุกพื้นท่ีหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลธาตุทอง 

 การประปา   

 ในเขตเทศบาลต าบลธาตุทอง  ประชาชนมนี้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน  ระบบประปาสว่นใหญ่เป็นระบบประปาบาดาล  

และประปาผิวดนิ 

 แหลง่น้ า   

 1.  แหลง่น้ าธรรมชาติ 

  -  ล าน้ า / ล าห้วย     จ านวน  39   สาย 

  -  บึง / หนอง  และอื่น ๆ    จ านวน  46   สาย 
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 2.  แหลง่น้ าที่สร้างขึน้ 

  -  ฝาย      จ านวน   8     แห่ง 

  -  บ่อน้ าตื้น     จ านวน  29    แห่ง 

  -  ระบบประปาบาดาล    จ านวน  14    แห่ง 

  -  ระบบประปาผิวดนิ    จ านวน   5  แห่ง 

 3.  การฝึกอบรมมวลชนจัดตัง้ 

  -  ลูกเสอืชาวบ้าน  3  รุ่น    จ านวน  310    คน 

  -  ไทยอาสาปอ้งกันชาติ  2  รุ่น   จ านวน  200    คน 

  -  กองทุนเพื่อความม่ันคง  -  รุ่น   จ านวน     -    คน 

  -  การฝึกอบรม  อปพร.      จ านวน   261   คน 

  -  โครงการฝึกอบรม  รสทป.   จ านวน     -    คน 

การสื่อสาร   

 ในเทศบาลต าบลธาตุทอง  ม ี 2  หมูบ้่านมีพืน้ท่ีอยูห่่างจากอ าเภอและมีพืน้ท่ีอยูบ่นภูเขา  ท าให้ไม่สามารถรับสัญญาณ

โทรศัพท์ได้จึงไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร  ส่วนอกี  11  หมูบ้่าน  การตดิตอ่สื่อสารสะดวกรวดเร็ว  

3.  ด้านเศรษฐกิจ 

 การเกษตรกรรม   

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลธาตุทองส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม  จ านวนพื้นท่ีท าการเกษตรประมาณ  

47,879  ไร่  มีพื้นท่ีปลูกข้าวและอ้อยประมาณ  41,267  ไร่  ผลผลิตทางการเกษตรท่ีส าคัญ  คือ  ข้าว  ออ้ย 

  การอทตสาหกรรม   

ลักษณะการประกอบการอุตสาหกรรมของเทศบาลต าบลธาตุทองเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กและอุตสาหกรรมใน

ครัวเรือนมสีถานประกอบการ  ดังนี้ 

 1.  โรงสีขา้ว     จ านวน  35 แห่ง 

 2.  โรงท าขนมจีน     จ านวน    4 แห่ง 

 การพาณิชย์    มสีถานประกอบการ  ดังนี ้

 1.  ร้านคา้ขายของช า    จ านวน  87 แห่ง 

 2.  ร้านขายเครื่องดื่ม    จ านวน  - แห่ง 

 3.  ร้านวัสดุก่อสร้าง    จ านวน    2 แห่ง 

 4.  ร้านเสริมสวย     จ านวน    5 แห่ง 

 5.  ร้านอาหารตามส่ัง    จ านวน    15 แห่ง 

 6.  ร้านซ่อม – ปะยางรถ    จ านวน    18 แห่ง 

 7.  ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า    จ านวน    1 แห่ง 

 8.  ร้านถ่ายเอกสาร    จ านวน    1 แห่ง 

 9.  ท่ีรับซื้อข้าว     จ านวน    3 แห่ง 

 10.  ท่ีรับซื้อของเก่า/ห้องเย็น   จ านวน    2 แห่ง 

 11.  ท่ีรับซื้อออ้ย/สถานีขนถ่ายอ้อย   จ านวน    6 แห่ง 

 12.  ห้องเชา่บริการ/บ้านพัก    จ านวน    2 แห่ง 

 13.  เสาโทรศัพท์ D –TAC , Ture move,แอดวานซ ์ จ านวน    5 แห่ง 

 14.  ฟาร์มไก่/ฟาร์มนกกะทา   จ านวน    4 แห่ง 

 15.  ป๊ัมน้ ามันขนาดเล็ก    จ านวน    1 แห่ง 

 16.  ป๊ัมหลอด     จ านวน    4 แห่ง 
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 17.  โทรศัพท์มือถือ  บ้าน  สาธารณะ  จ านวน        13,110 เครื่อง 

 18.  ตลาดนัดคลองถม    จ านวน    1 แห่ง 

 19.  ตลาดนัดเคลื่อนท่ี    จ านวน    1 แห่ง 

 20.  สถานท่ีแปรสภาพพลาสตกิ/โรงน้ า  จ านวน    4 แห่ง 

 21.  ป้าย      จ านวน    24 แห่ง 

  การท่องเที่ยว   

 ลักษณะแหล่งท่องเท่ียวเป็นแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ  ไดแ้ก่ เขื่อนตาดใหญ ่ อา่งเก็บน้ าโสกอราง ป่าภูหลง เป็นต้น 

 การปศทสัตว์   

 ลักษณะของการประกอบการเป็นการเลีย้งในครัวเรือน  สัตว์ท่ีเลี้ยง  ได้แก่  วัว  สุกร  กระบอื  และสัตว์ปีก 

4.  ด้านสังคม 

 จ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลธาตุทอง  แยกตามเพศและความหนาแนน่ 

    ข้อมูล  ณ  เดือน  าันวาคม  พ.ศ.  2558 

ล าดับที ่ ชื่อหมู่บ้าน หมู ่ จ านวนประชากร รวม จ านวนครัวเรือน 

ชาย หญงิ 

1 บ้านธาตุ 1 786 717 1,503 464 

2 บ้านหนองคัน 2 578 608 1,184 331 

3 บ้านหนองกุงใหม ่ 3 702 733 1,435 402 

4 บ้านฝายพญานาค 4 287 317 604 188 

5 บ้านหว้ยหอย 5 428 381 809 229 

6 บ้านตาดรนิทอง 6 234 206 440 189 

7 บ้านหนองกุงศรี 7 735 726 1,461 367 

8 บ้านหนองบัวค า 8 724 723 1,447 415 

9 บ้านธาตุกลาง 9 570 579 1,149 312 

10 บ้านธาตุทอง 10 693 666 1,359 362 

11 บ้านหว้ยหอยนอ้ย 11 416 430 846 185 

12 บ้านตาดภูทอง 12 150 149 299 107 

13 บ้านฝายพญานาคเหนอื 13 475 467 942 207 

รวม 13  หมู่บ้าน 6,776 6,702 13,478 3,758 

 

***  เฉลี่ยความหนาแนน่ของประชากร  144  คนตอ่ตารางกโิลเมตร  ***   

5.  ด้านการศกึษา  

 ในเขตเทศบาลต าบลธาตุทอง  มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษาอยู่ในสังกัดส านกังานประถมศกึษาแหง่ชาติ  จ านวน  5  

แห่ง  ดังนี้    

 1.  โรงเรียนบ้านธาตุ  (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 

 2.  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่  (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา) 

 3.  โรงเรียนบ้านหนองคัน 

 4.  โรงเรียนบ้านฝายพญานาค 
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 5.  โรงเรียนบ้านตาดรนิทอง 

 มโีรงเรียนอาชวีศึกษาเอกชน  จ านวน  1  แห่ง  คือ  โรงเรียนเทคโนโลยบีริหารธุรกิจศขิรินทร์  ตั้งอยูบ้่านหนองบัวค า    

หมูท่ี่  8  ต าบลธาตุทอง  อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

  บทคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในเขตเทศบาลต าบลาาตททอง   (ข้อมลู  ณ  วนัที่  23  พฤษภาคม  2559) 

โรงเรียนบ้านาาตท 

 

ล าดับ

ที ่

ระดับชัน้ จ านวนนักเรียน  

(คน) 

เพศ หมายเหตท 

ชาย หญงิ 

1 อนุบาล  1 30 18 12  

2 อนุบาล  2 30 19 11  

3 ประถมศึกษาปท่ีี  1 24 17 7  

4 ประถมศึกษาปท่ีี  2 17 12 5  

5 ประถมศึกษาปท่ีี  3 11 7 4  

6 ประถมศึกษาปท่ีี  4 25 18 7  

7 ประถมศึกษาปท่ีี  5   27 20 7  

8 ประถมศึกษาปท่ีี  6 27 19 8  

รวมทั้งสิ้น 191 130 61  

 
โรงเรียนบ้านหนองคัน 

 

ล าดับ

ที ่

ระดับชัน้ จ านวนนักเรียน  

(คน) 

เพศ หมายเหตท 

ชาย หญงิ 

1 อนุบาล  1 21 9 12  

2 อนุบาล  2 21 7 14  

3 ประถมศึกษาปท่ีี  1 23 8 15  

4 ประถมศึกษาปท่ีี  2 24 16 8  

5 ประถมศึกษาปท่ีี  3 19 6 13  

6 ประถมศึกษาปท่ีี  4 26 12 14  

7 ประถมศึกษาปท่ีี  5   20 13 7  

8 ประถมศึกษาปท่ีี  6 37 18 19  

รวมทั้งสิ้น 191 89 102  
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โรงเรียนบ้านหนองกทงใหม ่

 

ล าดับ

ที ่

ระดับชัน้ จ านวนนักเรียน  

(คน) 

เพศ หมายเหตท 

ชาย หญงิ 

2 อนุบาล  1 22 13 9  

3 อนุบาล  2 24 15 9  

5 ประถมศึกษาปท่ีี  1 26 17 9  

6 ประถมศึกษาปท่ีี  2 14 8 6  

7 ประถมศึกษาปท่ีี  3 33 11 22  

8 ประถมศึกษาปท่ีี  4 26 13 13  

9 ประถมศึกษาปท่ีี  5   30 13 17  

10 ประถมศึกษาปท่ีี  6 26 14 12  

รวมทั้งสิ้น 201 104 97  

 
โรงเรียนบ้านฝายพญานาค 

 

ล าดับ

ที ่

ระดับชัน้ จ านวนนักเรียน  

(คน) 

เพศ หมายเหตท 

ชาย หญงิ 

1 อนุบาล  1 14 8 6  

2 อนุบาล  2 16 6 10  

3 ประถมศึกษาปท่ีี  1 22 9 13  

4 ประถมศึกษาปท่ีี  2 18 9 9  

5 ประถมศึกษาปท่ีี  3 17 7 10  

6 ประถมศึกษาปท่ีี  4 12 7 5  

7 ประถมศึกษาปท่ีี  5   20 11 9  

8 ประถมศึกษาปท่ีี  6 14 10 4  

รวมทั้งสิ้น 133 67 66  

 

โรงเรียนบ้านตาดรินทอง 

 

ล าดับ

ที ่

ระดับชัน้ จ านวนนักเรียน  

(คน) 

เพศ หมายเหตท 

ชาย หญงิ 

1 อนุบาล  1   11 3 8  

2 อนุบาล  2 10 6 4  
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3 ประถมศึกษาปท่ีี  1 8 5 3  

4 ประถมศึกษาปท่ีี  2 10 6 4  

5 ประถมศึกษาปท่ีี  3 11 9 2  

6 ประถมศึกษาปท่ีี  4 8 4 4  

7 ประถมศึกษาปท่ีี  5   9 4 5  

8 ประถมศึกษาปท่ีี  6 6 4 2  

รวมทั้งสิ้น 73 41 32  

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลาาตททอง 

ปีการศกึษา ล าดับที ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก นักเรียน หมายเหตท 

 

พ.ศ.  2559 

1 บ้านธาตุ 4 65  

2 บ้านหนองคัน 3 53  

3 บ้านฝายพญานาค 3 37  

4 บ้านหนองกุงใหม ่ 4 53  

5 บ้านหว้ยหอย (วัดชมพลอย) 4 58  

6.  ด้านสาาารณสทข ในเขตเทศบาลต าบลธาตุทอง  มีสถานพยาบาล 1 แห่งคือ โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลบ้านธาตุ 

จ านวน  1  แห่ง   
 

7.  ด้านการศาสนา 

 ราษฎรในเขตเทศบาลต าบลธาตุทอง  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพทุธ  ซึ่งเป็นศาสนาประจ าชาตไิทย  มวีัดในเขตเทศบาล

ต าบลธาตุทอง  จ านวน  10  แห่ง  ซึ่งเพยีงพอส าหรับใชป้ระกอบพธีิกรรมทางศาสนา  และใชเ้ป็นสถานท่ีท่ี   ยดึเหนี่ยวจิตใจให้

ประชาชนในต าบลเป็นคนดี  โดยมีรายช่ือวัดดังต่อไปนี้ 

 1.  วัดศิลาดาด   ตัง้อยู่บ้านธาตุ   หมูท่ี่  1 

 2.  วัดปัจฉิมานุการาม  ตัง้อยู่บ้านหนองคัน  หมูท่ี่  2 

 3.  วัดป่าพระแก้วเกตุศรี  ตัง้อยู่บ้านหนองคัน  หมูท่ี่  2 

 4.  วัดวรญาติบ ารุง  ตัง้อยู่บ้านหนองกุงศรี  หมูท่ี่  7 

 5.  วัดป่าสมบูรณ์สามัคคีธรรม ตัง้อยู่บ้านหนองกุงศรี  หมูท่ี่  7 

 6.  วัดธงทราย   ตัง้อยู่บ้านฝายพญานาค  หมูท่ี่  4 

 7.  วัดชมพลอย   ตัง้อยู่บ้านหว้ยหอย  หมูท่ี่  5 

 8.  วัดป่ามหาวัน   ตัง้อยู่บ้านตาดรนิทอง  หมูท่ี่  6 

 9.  วัดป่าธาตุวนาราม  ตัง้อยู่บ้านธาตุกลาง  หมูท่ี่  9 

 10.  วัดป่าสามัคคีธรรม  ตัง้อยู่บ้านหว้ยหอยนอ้ย  หมูท่ี่  11 

8.  ดา้นวัฒนารรมประเพณ ี

 เทศบาลต าบลธาตุทอง  มปีระเพณวีัฒนธรรมเชน่เดียวกับจังหวัดตา่ง ๆ ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ยึด แนวหารอืหลัก

ปฏบัิตติามแนวความเชื่อของท้องถิ่น ถือวา่มีคา่แก่สังคม ใครฝ่าฝืนหรืองดเวน้การกระท าตามท่ีก าหนดไว้ถอืว่าผิดเป็นความช่ัว 

มปีระเพณีใหญ่ประจ าเดือนต่าง ๆในรอบปี  เรียกว่า  ฮีตสิบสอง  ครองสิบสี่  หรือประเพณีสิบสองเดือน  ได้แก่ 

  เดือน       ประเพณ ี
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 1.  เดอืนเจียงหรือเดอืนอา้ย      บุญเข้ากรรม 

 2.  เดอืนยี่        บุญคูณลาน 

 3.  เดอืนสาม        บุญข้าวจี ่

 4.  เดอืนสี่        บุญพระเวส  (มหาชาต)ิ 

 5.  เดอืนห้า        บุญสงกรานต์ 

 6.  เดอืนหก        บุญบ้ังไฟ 

 7.  เดอืนเจ็ด        บุญช าระเบิกบ้านหรือเลีย้งปู่ตา 

 8.  เดอืนแปด        บุญเข้าพรรษา 

 9.  เดอืนเก้า        บุญข้าวประดับดิน 

 10.  เดอืนสิบ        บุญข้าวสาร์ท 

 11.  เดอืนสิบเอ็ด        บุญออกพรรษา 

 12.  เดอืนสิบสอง        บุญกฐิน - ลอยกระทง  

9.  ด้านสังคมสงเคราะหแ์ละสวสัดิการสังคม 

 จ านวนผู้สูงอายใุนพืน้ท่ีต าบลธาตุทอง  อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

ข้อมูล ณ  เดอืน  พฤษภาคม  2559 

บ้าน หมู่ที ่ ผู้สูงอายท (คน) ผู้พิการ  (คน) หมายเหตท 

บ้านธาตุ 1 155 38  

บ้านหนองคัน 2 134 25  

บ้านหนองกุงใหม ่ 3 197 33  

บ้านฝายพญานาค 4 54 9  

บ้านหว้ยหอย 5 99 16  

บ้านตาดรนิทอง 6 49 14  

บ้านหนองกุงศรี 7 178 50  

บ้านหนองบัวค า 8 173 27  

บ้านธาตุกลาง 9 159 24  

บ้านธาตุทอง 10 186 29  

บ้านหว้ยหอยนอ้ย 11 77 24  

บ้านตาดภูทอง 12 25 4  

บ้านฝายพญานาคเหนอื 13 121 21  

รวมทั้งสิ้น 1,607 314  

 

10.  ด้านการเมือง - การบรหิาร 

 โครงสร้างและอ านาจหน้าท่ีในการบริหารงานของเทศบาลต าบลธาตุทอง 

 1.  ส านักปลดัเทศบาล 

  มภีารกิจหนา้ที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานบริหารท่ัวไป  งานบริหารงานบุคคล  งานเลอืกตัง้  การ

จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  การประชุมสภา  การจดัท าแผนพัฒนาและงานอื่น ๆเกี่ยวกับการบริหารงานท่ัวไป 

 2.  กองคลัง 

  มภีารกิจหนา้ที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
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  1.  งานบริหารงานคลัง  เชน่  การรับเงิน  การฝากเงนิ  การเบิกจ่าย  การเก็บรักษาเงิน  การควบคุม  งาน

พัสดุ  และงานอื่น ๆท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานคลัง 

  2.  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  เช่น  การจัดเก็บภาษ ีค่าธรรมเนยีม  ค่าปรับและใบอนุญาตตา่ง ๆ  และงาน

อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลธาตุทอง 

 3.  กองช่าง 

  มภีารกิจหนา้ที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริการสาธารณะ  เช่น  การก่อสร้าง  การบ ารุงรักษา

สวนสาธารณะในเขตเทศบาล  ให้มีความร่มร่ืนสวยงามตลอดเวลา  และงานอื่น ๆเกี่ยวกับสวนสาธารณะ  งานสถานท่ีและงาน

ไฟฟา้สาธารณะ 

 4.  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนารรม 

  มภีารกิจหนา้ที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  การจัดการศึกษา  การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งานกีฬา

และนันทนาการ  งานประเพณีท้องถิ่นและภูมปัิญญาทอ้งถิ่น 

 5.  กองสาาารณสทขและสิง่แวดล้อม 

  มภีารกิจหนา้ที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพร่างกายของประชาชนการปรับปรุงภูมิทัศน์

ภายในต าบล  การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 6.  กองสวัสดิการสังคม 

  มภีารกิจหนา้ที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านสวัสดกิารและพัฒนาชุมชน  งานศูนยเ์ยาวชน  งานการ

กีฬา  งานฝึกอบรมพัฒนาการ  งานศูนย์วัฒนธรรม  งานสังคมสงเคราะห์  งานสงเคราะห์เดก็  สตรี  คนชราและผู้พิการ  งาน

ส่งเสริมสุขภาพ  งานสร้างเสริมและพัฒนาสตรี  การสง่เสริมรายได้ให้แกป่ระชาชนในต าบล 

   7.  กองส่งเสริมการเกษตร 

  มภีารกิจหนา้ที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาการเกษตร  การประกอบอาชพี

การเกษตร   การเกษตรพอเพียง  และการแปรรูปการเกษตร  

 

หมายเหตท : รายละเอียดตามแผนผังโครงสรา้ง ฯ 
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นายกเทศมนตรี 

นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม 

รองนายกเทศมนตรี 

นายวิทยา  หลา่เพชร 
รองนายกเทศมนตรี 

นายสนั่น  บุตะเขียว 

ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ กองสาาารณสทขฯ 

1.  พ.จ.อ.เอกชัย  ล าชัยภูม ิ

2. นางสาวสัจจา  บญุค าภา 

3. นายธีระธรรม  แก้วเพ็ญศรี 

4.  นางสาวเสาวณ ี ชนะพาล 

5. พ.จ.อ.สุภาพ  ประทีปมือง 

6.นางวิรากานต์  กู่ชัยภูม ิ

7. นายเกษม  เปรมใจ 

8. นายอนุชิต  ทวีชาต ิ

9. นายมนูญ  ศร่ใส 

10.นางเครือวรรณ์ สุวรรณภูมิ 

11.นายกิตติ  พมิพ์สราญ 

12.นางเพลินพศิ  โสภ ี

13.นายทวีป  ปฎิโก 

14.นายภูตะวัน  แก้วหนองแดง 

1. นางเพญ็ประภา  แก้วไทย 

2. นางอมรรัตน์  ชาวเชียงตุง 

3. สอ.ทินกร  เนตรซิว 

4.นางสาวกัณทิมา  สงค์รัมย์ 

5.นางพิศมัย  กุดนอก 

6. นางสาวสุธิสา  ฐานวิสัย 

7. นางสาวสุวัณณี วถิีเทพ 

8.นางสาวสภุาพ สีหาราช 

 

1. นายภิญโญ  ทับทิมอ่อน 

2. นายนพดล  จานชมภ ู

3. นางสาระวงษ์ สีหมอก 

4.นายภัทรพงษ์ ปัญจวรรณ 

5.นายชัยรัตน์ โพธิ์พูล 

6.นายนวพล อังคณิต 

1. นายทศพิธ  ต่ออ านาจ 

2. นางพรรณี  ทวชีาติ 

3. นางสาวล าดวน  เหล่ากวางโจน 

4. นางหนุงหนิง  อินทะนัย 

5. นางรุ้งลาวัลย ์ ศุภิมล 

6. นางนภัสวรรณ  ชัยวชิา 

7. นางเนาวรัตน์  จันทะคาม 

8. นางสาวประภาภรณ์  วลิล์เนอร ์

9. นางนันทริัตน์  สนธิสมพันธ์ 

10. นางบังอรรัตน์  พรนิมิตวงษ์ 

11. นางนิรพัน  คุณประทุม 

12. นางฐติิมา  โครตภูเขียว 

13. นางสาวอรุณนี  ทวชีัย 

14. นางสาวเนตรนภา  โพชะกะ 

15. นางรุ่งนภา  บุสาวรรณกร 

16. นายนภาศิลป ์ บุสาวรรณกร 

17.นางสาวจุฑามาศ  สู่โนนทอง 

18.นางสาวรัชนี  มีผักใหม 

19.นางสาวนารีรัตน์  มุนนท์ 

20.นายรังสิมันต์ ประเสริฐไทย 

1. พ.จ.อ.ปัญญา  สุจริต 

2. นางสาวโสภา แดนชัยภูม ิ

3. นายค ามูล  ขลังวิเชียร 

4. นายวเิชียร  คุณวันดี 

5. นายอาทิณ  นกศรี 

6. นายชาติล าเลียง  วะราศรี 

7.นายพงศธร  พรหมโคตร 

8. นายสุชล  ช านาญพล 

9. นายอัศวิน  นิลคล้าย 

10. นายธนวัฒน์ กุดนอก 

 

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

นายน้อย  พลเดช 

กองส่งเสริมการเกษตร 

1.นายธินกร  เชือ้ในเขา 

2.นางสาวนันทกิา นิตประทุม 

 

กองสวัสดิการสังคม 

1. นายสยาม  ยงเพชร 

2.น.ส.กาญจนาวโลหะ 

 

 

 

                                                                             แผนผังโครงสรา้งหน้าที่ในการบรหิารงานของเทศบาลต าบลาาตททอง 

. 

 

 

   

 

 

 

 

 

  
 
  

    
   

 

 

  

เลขานุการนายกเทศมนตรี 

นางหนูพาด  แก่นสุข 

ปลัดเทศบาล 

นางสาวนติยา  ประเสริฐไทย 
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บุคลากรท้องถิ่น   (ข้อมูล  ณ  เดอืน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2559) 
รายชื่อคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลธาตุทอง 
1.  นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม  นายกเทศมนตร ี
2.  นายสนั่น  บุตะเขียว   รองนายกเทศมนตร ี
3.  นายวิทยา  หล่าเพชร   รองนายกเทศมนตร ี
4.  นางหนูพาด  แก่นสุข   เลขานุการนายกเทศมนตร ี
5.  นายน้อย  พลเดช   ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี
รายชื่อก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ต าบลธาตุทอง 

 1.  นายธวัช  ละก าปั่น   ก านันต าบลธาตุทอง / ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  12  บ้านตาดภูทอง 
2.  นายแหลมสอน  แสวงรัตน ์  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  1  บ้านธาต ุ

 3.  นายค าพอง  ระดาฤทธ์ิ   ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  2  บ้านหนองคัน 
4.  นายทาชาญ  หลา่เพชร   ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  3  บ้านหนองกุงใหม ่
5.  นายธนัฐชัย  เหล่ากวางโจน  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  4  บ้านฝายพญานาค 
6.  นายเจริญชัย  ดาวช่วย   ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  5  บ้านห้วยหอย 

 7.  นายณัฐพล  แส่กระโทก   ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  6  บ้านตาดรินทอง 
8.  นายเจริญ  ทองด ี   ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  7  บ้านหนองกุงศรี 

 9.  นายเสมียน  พูลสวัสดิ ์   ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  8  บ้านหนองบัวค า 
10.  นายสมศรี  เผ่าฉนวน   ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  9  บ้านธาตุกลาง 
11.  นายสุเนตร พวกเซยีงซา   ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที1่0  บ้านธาตุทอง 
12.  นายกุหลาบ  เกดิมงคล   ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  11  บ้านห้วยหอยน้อย 
13.  นายวิชัย  หารอาวุธ   ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  13  บ้านฝายพญานาคเหนือ 
  รายชื่อผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต าบลธาตุทอง 

 1.  นายอ๊อด  เผา่ฉนวน   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น  หมู่ที่  1  บ้านธาต ุ
2.  นางอุษาท์  ก่อกุศล   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น  หมู่ที่  1  บ้านธาต ุ
3.  นายนิคม  ประทุมทัย   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น  หมู่ที่  2  บ้านหนองคัน 
4.  นางลัดดาวัลย์ ป้องชัย   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น  หมู่ที่  2  บ้านหนองคัน 
5.  นายประสิทธ์ิ  พงษ์สระพัง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น  หมู่ที่  3  บ้านหนองกุงใหม่ 
6.  นายประสิทธ์ิ  น้ าดอกไม้    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น  หมู่ที่  3  บ้านหนองกุงใหม่ 
7.  นายวิทวัส  อังคณิตย ์   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น  หมู่ที่  4  บ้านฝายพญานาค 
8.  นายวรรณชัย  พันธ์นอก   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น  หมู่ที่  4  บ้านฝายพญานาค 
9.  นายถวิล  แก้วโนนตุ่น   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น  หมู่ที่  5  บ้านห้วยหอย 
10.  นายแพง  พันธ์สนิท   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น  หมู่ที่  5  บ้านหว้ยหอย 
11.  นายอุทิศ  เย็นยงค ์   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น  หมู่ที่  6  บ้านตาดรินทอง 
12.  นายยงยุทธ์  แสงงาม   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น  หมู่ที่  6  บ้านตาดรินทอง 
13.  นายวิมาน  ช านาญพล   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น  หมู่ที่  7  บ้านหนองกุงศรี 
14.  นางสวาท  สอนหยุด   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น  หมู่ที่  7  บ้านหนองกุงศรี 
15.  นายธานี  แก้วแสนชัย   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น  หมู่ที่  8  บ้านหนองบัวค า 
16.  นายสมจิตร  พันล ี   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น  หมู่ที่  8  บ้านหนองบัวค า 
17.  นายอดุลย์  รัตนประทุม   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น  หมู่ที่  9  บ้านธาตุกลาง 
18.  นายสุทธิชัย  โชคบัณฑติ   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น  หมู่ที่  9  บ้านธาตุกลาง 
19.  นายค าพอง ครองพวง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น  หมู่ที1่0  บ้านธาตุทอง 
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20.  นางอมร  เพชรรักษา   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น  หมู่ที่  10  บ้านธาตุทอง 
21.  นายชวลิต  กลางทา   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น  หมู่ที่  11  บ้านห้วยหอยน้อย 
22.  นางกาหลง  เจรญิบุญ   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น  หมู่ที่  11  บ้านห้วยหอยน้อย 
23.  นายท านอง  พรหมเมตตา  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น  หมู่ที่  12  บ้านตาดภูทอง 
24.  นายณรงค์  คุณประทุม   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น  หมู่ที่  12  บ้านตาดภูทอง 
25.  นายสรุิยันต์  บ่อแกพิทักษ์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น  หมู่ที่  13  บ้านฝายพญานาคเหนือ 
 
26.  นายถนอม  ตามชัยภมู ิ   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น  หมู่ที่  13  บ้านฝายพญานาคเหนือ 

  รายชื่อสมาชกิสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง 
1.  นายน้อย  หารอาวุธ   ประธานสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง 
2.  นายสมหมาย  ปติเก   รองประธานสภาเทศบาล 
3.  นางสาววราภรณ์  รุ่งเป้า   เลขานุการสภาเทศบาล 
4.  นายสนอง  สนธสิมพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาล  เขตที่  1 
5.  นายสุวรรณ์  ศรสีุภาพ   สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่  1 
6.  นายเอี่ยม  บุตรสาล ี   สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่  1 
7.  นายสาโรจน์  หล่าเพชร   สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่  2 
8.  นางนวนระออง  แสวงรัตน ์  สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่  2 
9.  นายสวสัดิ์  บุตะเขียว   สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่  2 
10.  นายสุวิทย์  วานนท ์   สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่  2 
11.  นายเอลวสิ  รัตนประทุม   สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่  2 
12.  นายสมควร  มาลากอง   สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่  2 
รายชื่อพนักงานเทศบาลต าบลธาตุทอง 
1.  นางสาวนิตยา  ประเสริฐไทย  ปลัดเทศบาลต าบลธาตุทอง 
2.  นางเพ็ญประภา  แก้วไทย   ผู้อ านวยการกองคลัง 
3.  นายภญิโญ  ทับทิมอ่อน   นายช่างโยธา 
4.  พ.จ.อ.เอกชัย  ล าชัยภมู ิ   หัวหน้าส านักปลัด 
5.  นายทศพิธ  ต่ออ านาจ   นักบริหารงานการศึกษา 
6.  นายธีระธรรม  แก้วเพ็ญศร ี  นิติกรช านาญการ 
7.  นางสาวสจัจา  บุญค าภา   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
8.  นายธินกร  เช้ือในเขา   นักบริหารงานการเกษตร 
9.  นางสาวโสภา  แดนชัยภูม ิ  เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 
10.  สิบเอกทินกร  เนตรซิว   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้
11.  พ.จ.อ.  ปัญญา  สุจริต   นักบริหารงานสาธารณสุข 
12.  จ.อ.สุภาพ  ประทีปเมือง   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบตัิงาน 
13.  นางกัณทิมา  สมค์รัมย ์   เจ้าพนักงานพัสดุช านาญการ 
14. นางวิรากานต์  กู่ชัยภูมิ    เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ 
15.  นายนพดล  จานชมภ ู   นายช่างโยธาช านาญการ 
16.  นางอมรรัตน์  ชาวเชียงตุง  นักวิชาการเงินและบญัชี 
17.  นางสาวเสาวณี  ชนะพาล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

18.  นางสาระวงษ์   สีหมอก  เจ้าพนักงานธุรการ                                        
19.  นางพรรณี  ทวีชาต ิ   ครูค.ศ.1 
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20.  นางสาวล าดวน  เหล่ากวางโจน  ครูค.ศ.1 
21.  นางหนุงหนิง  อินทะนัย   ครูค.ศ.1 
22.  นางนภัสวรรณ์  ชัยวิชา   ครูค.ศ.1 
23.  นางเนาวรัตน์  จันทะคาม  ครูค.ศ.1 
รายชื่อลูกจ้างประจ าเทศบาลต าบลธาตุทอง 
1.  นางพิศมัย  กุดนอก   นักวิชาการคลัง 
รายชื่อพนักงานจ้างตามภารกิจเทศบาลต าบลธาตุทอง 
1.  นายสยาม  ยงเพชร   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

2.  นางสาวนันทิกา   นิดประทุม  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 

3.  นายภัทรพงษ์    ปัญจวรรณ  ผู้ช่วยช่างโยธา 
4.  นางสุวัณณี  วิถีเทพ   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
5.  นางเครือวัลย์  สุวรรณภูม ิ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
6.  นางสาวกาญจนา  วโลหะ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
7.  นางสาวสุธสิา  ฐานวิสัย   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสด ุ
8.  นายรังสิมันต์  ประเสริฐไทย  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
9.  นายเกษม  เปรมใจ   พนักงานขับรถยนต ์
10.  นายอัศวิน  นิลคล้าย   พนักงานขับรถยนต์เก็บขยะ 
11.  นายมนูญ  ศรีใส   พนักงานขับรถดับเพลิง 
12.  นายอนุชิต  ทวีชาติ   นักการภารโรง 
13.  นายค ามลู  ขลังวิเชียร   พนักงานประจ ารถขยะ 
14.  นายพงศธร  พรหมโคตร   พนักงานขับรถขยะ 
รายชื่อพนักงานจ้างทั่วไปเทศบาลต าบลธาตุทอง 
1.  นายวิเชียร  คณุวันด ี   พนักงานประจ ารถขยะ 
2.  นาอาทิณ  นกศร ี   พนักงานประจ ารถขยะ 
3.  นายพชร  วะราศร ี   พนักงานประจ ารถขยะ 
4.  นายสุชล  ช านาญพล   พนักงานประจ ารถขยะ 

5.  นายอัครเดช  สีใส   พนักงานประจ ารถขยะ 

6.  นางเพลินพิศ  โสภ ี   แม่บ้าน 
รายชื่อผู้ดูแลเด็กเทศบาลต าบลธาตุทอง 
1.  นางรุ้งลาวลัย์  ศุภพิมล   หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2.  นางสาวประภาภรณ์  เสมาสูงเนิน  ผู้ดูแลเด็ก 
3.  นางสาวนันทิรตัน์  สนธิสมพันธ์  ผู้ดูแลเด็ก 

 4.  นางนิรพัน  คุณประทุม   ผู้ดูแลเด็ก 
5.  นางบังอรรัตน์  พรนิมติวงษ์  ผู้ดูแลเด็ก 
6.  นางสาวฐิตมิา  ท่ีดินด า   ผู้ดูแลเด็ก 

 7.  นางอรุณนี ทวีชัย   ผู้ดูแลเด็ก 
8.  นางเนตรนภา  โพชะกะ   ผู้ดูแลเด็ก 
9.  นางรุ่งนภา  บุสาวรรณกร   ผู้ดูแลเด็ก 
10. นายนภาศลิป์  บุสาวรรณกร  ผู้ดูแลเด็ก 
11.  นางเนตรนภา    โพชะกะ  ผช.ครูผูดู้แลเด็ก(ทักษะ) 



 18 

12.  นางฐิติมา        โคตรภูเขียว  ผช.ครูผูดู้แลเด็ก(ทักษะ) 
13.  นางสาวอรณุน ี   ทวีชัย   ผช.ครูผูดู้แลเด็ก(ทักษะ) 
14. นางสาวจุฑามาศ   สู่โนนทอง  ผช.ครูผูดู้แลเด็ก(ทักษะ) 
15. นางสาวนารรีัตน ์ มุนนท์   ผช.ครูผูดู้แลเด็ก(ทักษะ) 
16.  นางสาวรัชนี  มีผักใหม   ผช.ครูผูดู้แลเด็ก(ทักษะ) 
17.  นางสาวรัตนา  สูงเดช   ผช.เจ้าหน้าท่ีธุรการ ประจ าศูนยฯ์ 

18.  นางสาวพิชชา  นาคอาจ   ผช.เจ้าหน้าท่ีธุรการ ประจ าศูนยฯ์ 

19.  นางสาวณัฐิกา  สีหาวัตร   ผช.เจ้าหน้าท่ีธุรการ ประจ าศูนยฯ์ 

ข้อมูลการเลือกตั งครั งล่าสุด   
จ านวนผู้มาใชส้ิทธิเลือกตั งสมาชกิสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง  

เมื่อวันท่ี  5  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2556 
ล าดับ

ที่ 

เขตเลือกตั้งที่ / หมู่ที่ จ านวนผู้มีสิทาิเลือกตั้งสมาชกิสภา

เทศบาล 

จ านวนผู้มาใช้

สิทาิเลือกตั้ง 

ชาย หญิง รวม รวม 

1 1 / 1 / 1 307 313 620 372 

2 1 / 2 / 1 274 282 556 339 

3 1 / 3 / 2 214 223 437 292 

4 1 / 4 / 2 205 231 436 269 

5 1 / 5 / 4 210 241 451 296 

6 1 / 6 / 5 300 285 585 371 

7 1 / 7 / 8 259 277 536 383 

8 1 / 8 / 8 253 258 511 373 

9 1 / 9 / 11 261 287 548 370 

10 1 / 10 / 13 339 357 696 474 

11 2 / 1 / 3 254 286 540 335 

12 2 / 2 / 3 254 257 511 317 

13 2 / 3 / 6 173 155 328 232 

14 2 / 4 / 7 284 298 581 330 

15 2 / 5 / 7 263 245 508 321 

16 2 / 6 / 9 212 234 446 324 

17 2 / 7 / 9 200 215 415 295 

18 2 / 8 / 10 257 261 518 369 

19 2 / 9 / 10 242 246 488 361 

20 2 / 10 / 12 109 104 213 163 

รวมทั้งหมด 9,924 6,586 

จ านวนผู้มีสทิธิเลอืกตัง้ท่ีมาใชส้ทิธิเลอืกตัง้  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลาาตททอง   จ านวน  6,586  คน  คิดเป็นร้อย

ละ  66.36   ของผู้มาใชส้ิทธิเลอืกตัง้   

จ านวนผู้มาใชส้ทิาิเลือกต้ังนายกเทศมนตรตี าบลาาตททอง 

เมื่อวันท่ี  5  เดอืน  มกราคม  พ.ศ.  2556 

ล าดับ

ที่ 

เขตเลือกตั้งที่ / หน่วยที่ / หมู่

ที่ 

จ านวนผู้มีสิทาิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จ านวนผู้มาใช้สิทาิ

เลือกตั้ง  
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ชาย หญิง รวม รวม 

1 1 / 1 / 1 307 313 620 372 

2 1 / 2 / 1 274 282 556 339 

3 1 / 3 / 2 214 223 437 292 

4 1 / 4 / 2 205 231 436 269 

5 1 / 5 / 4 211 240 451 296 

6 1 / 6 / 5 300 285 585 371 

7 1 / 7 / 8 259 277 536 383 

8 1 / 8 / 8 254 259 512 373 

9 1 / 9 / 11 261 287 548 370 

10 1 / 10 / 13 339 357 696 474 

11 2 / 1 / 3 254 286 540 335 

12 2 / 2 / 3 254 257 514 318 

13 2 / 3 / 6 174 156 330 233 

14 2 / 4 / 7 285 297 582 330 

15 2 / 5 / 7 263 245 508 321 

16 2 / 6 / 9 213 235 448 325 

17 2 / 7 / 9 200 216 416 295 

18 2 / 8 / 10 257 261 518 369 

19 2 / 9 / 10 242 246 488 361 

20 2 / 10 / 12 110 105 225 165 

รวมทั้งหมด 9,946 6,591 

จ านวนผู้มีสทิธิเลอืกตัง้ท่ีมาใชส้ทิธิเลอืกตัง้  นายกเทศมนตรีต าบลาาตททอง  จ านวน  6,591  คน  คิดเป็น  ร้อยละ  

66.27  ของผู้มาใชส้ิทธิ   

  รายรับของเทศบาลต าบลาาตททอง    

ข้อมูล ณ  วันที่  30  กันยายน  2558 

 ประมาณการรายรับของเทศบาลต าบลธาตุทองในปีงบประมาณ  2558  จ านวน  66,872,851.58  บาท  แบง่เป็น 

  1.  เงินส ารองรายรับ   ปี  2558    จ านวน      -        บาท 

  2.  รายได้เบ็ดเตล็ด   ปี  2558   จ านวน    158,044    บาท 

  3.  เงินอุดหนุนท่ัวไป   ปี  2558   จ านวน    19,737,593    บาท 

  4.  งบประมาณรายจา่ย   ปี  2558   จ านวน    59,670,073.97    บาท 

  5.  เงินสะสมคงเหลอื   ปี  2558   จ านวน    15,981,417.17    บาท 

  6.  ทุนส ารองตามระเบียบ  25%   จ านวน    17,106,199.99    บาท 

การบริหารรายรับของเทศบาลต าบลาาตททอง   

  1.  รายได้จากภาษอีากร 

   -  ภาษีบ ารุงท้องท่ี 

   -  ภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ 

   -  ภาษีป้าย 

   -  ภาษีมูลค่าเพิ่มและธุรกิจ 

   -  ภาษีสุรา 
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   -  ภาษีคา่ธรรมเนยีมรถยนต์และล้อเลื่อน 

   -  ภาษีสรรพสามติ 

   -  อากรมหรสพ 

   -  อากรฆ่าสัตว์ 

  2.  รายได้ท่ีไม่ใชภ่าษีอากร 

   -  หมวดค่าธรรมเนยีม  ค่าปรับ  และใบอนุญาตตา่ง ๆ 

   -  หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ 

   -   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 

  3.  เงินอุดหนุน 

   -  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

   การบริหารรายจ่ายของเทศบาลต าบลาาตททอง  

  1.  รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

   1.1  ด้านบริหารท่ัวไป 

    -  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

    -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

   1.2  ด้านบริการชุมชนและสังคม 

    -  แผนงานสาธารณสุข 

    -  แผนงานเคหะและชุมชน 

    -  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

    -  แผนงานการศกึษา 

    -  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

    -  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

   1.3  ด้านการเศรษฐกิจ 

    -  แผนงานการเกษตร 

    -  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

    -  แผนงานการพาณิชย ์

   1.4  ด้านการด าเนนิงานอ่ืน 

    -  แผนงานงบกลาง 

  2.  รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย 

   2.1  รายจ่ายงบกลาง 

   2.2  หมวดเงินเดอืนและค่าจ้างประจ า 

   2.3  หมวดค่าจ้างชั่วคราว 

   2.4  หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสด ุ

   2.5  หมวดเงินอุดหนุน 

   2.6  หมวดรายจ่ายอ่ืน 

   2.7  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดนิและสิ่งกอ่สร้าง 

 11.  ด้านทรพัยากรารรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
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  ในเขตเทศบาลต าบลธาตุทอง  มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นทุกป ี และมนี้ าเสียจากบา้นเรือนราษฎรเพิ่มมากขึน้  

เนื่องจากยังไม่มมีาตรการส าหรับการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูลแบบเป็นรูปธรรม  และไมม่วีธีิการก าจัดขยะท่ีได้มาตรฐาน  

และถูกลักษณะ 
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ส่วนที่  3 
แผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลธาตุทอง  พ.ศ.  2560 - 2563 

 

 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติฉบับที่สิบเอ็ด  พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

สานักนายกรัฐมนตร ี
 

วิสัยทัศน์พันธกิจวัตถุประสงค์และเป้าหมายแผนพัฒนาฯฉบับท่ี๑๑ 
แผนพัฒนาฯฉบับท่ี๑๑เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ช้ีนาทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลางเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาวท่ีทุกภาคส่วนใน

สังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี  พ.ศ.๒๕๗๐  ซึ่งก าหนดไว้ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทยมีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิต
แห่งความพอเพียงยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาลการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึงมีคุณภาพสังคมมีความ
ปลอดภัยและมั่นคงอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดีเกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกันระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความมั่นคงด้าน
อาหารและพลังงานอยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลกสามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี”
วิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาประเทศในระยะ๕ปีของแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๑ได้ก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท่ีมีลาดับความส าคัญสูงดังนี ้

วิสัยทัศน์ 
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 
พันธกิจ 
๑)สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพทุกคนมีความมั่นคงในชีวิตได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและ 

เท่าเทียมมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีโปร่งใสเป็นธรรม 

๒)พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรมเรียนรู้ตลอดชีวิตมีทักษะและการดารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสถาบันทางสังคม 
และชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 

๓)พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาสร้างความมั่นคงด้าน 
อาหารและพลังงานปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

๔)สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนรวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับ 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

วัตถุประสงค ์
๑) เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
๒) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกายใจสติปัญญาอารมณ์คุณธรรมจริยธรรมและสถาบันทางสังคมมีบทบาท

หลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
๓) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพคุณภาพและยั่งยืนมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการผลิตสนิค้าและบรกิารบนฐาน

ปัญญานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียนมีความมั่นคงทางอาหารและพลังงานการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมนาไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า 

๔) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและเป็นฐานที่มั่นคงของการ
พัฒนาประเทศ 

เป้าหมายหลัก 
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๑) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้นความเหลื่อมล้าในสังคมลดลงสัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง
และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปช่ันไม่ต่ ากว่า๕.๐คะแนน 

๒) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีสุขภาวะดีขึ้นมีคุณธรรมจริยธรรมและสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น 
๓) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศให้ความส าคัญกับการเพิ่มผลิตภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ๓.๐ต่อปี 

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศให้มีไม่ต่ ากว่าร้อยละ๔๐.๐ 

 
 
๔) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อรักษา

สมดุลของระบบนิเวศ 
ตัวชี วัด 
๑) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขดัชนีความสงบสุขสัดส่วนรายไดร้ะหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงสุดร้อยละ๑๐.๐กับกลุม่ที่มีรายได้

น้อยร้อยละ๑๐.๐สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนสดัส่วนแรงงานนอกระบบท่ีสามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมและดัชนีภาพลักษณก์าร
คอร์รัปช่ัน 

๒) จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมสัดส่วนประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคม
และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาอัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อและดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว 

๓) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟอ้ผลิตภาพการผลิตรวมอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ 
ประเทศสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

๔) คุณภาพน้ าและอากาศร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ต่อพ้ืนท่ีประเทศและสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับล าดับ
ขั้นการพัฒนาท่ีแสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนภายใต้กระแสการ

เปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็วคาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่
๑๑ได้ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสมโดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อปูองกันปัจจัยเสี่ยงและเสริมรากฐานของประเทศด้าน
ต่างๆให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการ 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรมรวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและ
การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนาไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่
๑๑มีดังนี ้

๕.๑ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้ความส าคัญกับ 
๕.๑.๑การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการ

ความ 
เสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเองมุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีฐานการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีควา ม
หลากหลายและแข็งแกร่งมากขึ้นส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรมปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจาย
รายได้และเป็นเครื่องมือสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพย์สินพัฒนาการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาอาชีพส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่
คนในสังคมไทยรวมทั้งยกระดับคุณภาพระบบการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึงสอดคล้องกับความต้องการและความ
จ าเป็น 

๕.๑.๒การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐานเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจกและสร้างการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศมุ่งพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
การจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคพัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพพัฒนา
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ระบบการเงินฐานรากและระบบการออมที่หลากหลายเสริมสร้างเจตคติด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงและชายและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ในการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิและสามารถเข้าถึงบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๑.๓การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
ได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีให้ทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิดอย่างสร้างสรรค์เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการ
จัดการปัญหาของชุมชนด้วยตนเองสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ส่งเสริมให้ภาคเอกชนภาคประชาสังคมและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคมพัฒนามาตรฐานระบบการคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและองค์
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคส่งเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

๕.๑.๔การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคมและเสริมสร้างการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสมีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุมโดยสร้างค่านิยมใหม่ที่ยอมรับร่วมกันบนฐานของ 
ความไว้เนื้อเช่ือใจและเกื้อกูลกันในสังคมส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาลนาไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องและเหมาะสม
เสริมสร้างระบบบริหารราชการให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพมีระบบถ่วงดุลอ านาจการตรวจสอบที่เข้มงวดและรอบด้านพัฒนา 
ข้าราชการให้มีคุณภาพสูงมีคุณธรรมจริยธรรมทางอาชีพและมีความรับผิดรับชอบปฏิรูปการเมืองไทยทั้งระบบให้เป็นประชาธิปไตยของ
มวลชนสร้างความเท่าเทียมในกระบวนการยุติธรรมและเพิ่มช่องทางในการรับข้อร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและผู้
ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมรวมทั้งสนับสนุนการใช้สื่อเพื่อสังคมทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่นและสังคมออนไลน์ให้เป็นพลัง
หนุนเสริมการพัฒนา 

๕.๒ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืนให้ความส าคัญกับ 
๕.๒.๑การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสมเป็นการส่งเสริมคู่สมรสที่มีความพร้อมให้มีบุตรเพิ่มขึ้นและ

รักษาระดับอัตราเจริญพันธ์ุไม่ให้ต่ ากว่าระดับท่ีเป็นอยู่ปัจจุบันสนับสนุนการกระจายตัวและส่งเสริมการตั้งถิ่นฐานของประชากรให้เหมาะสม
สอดคล้องกับศักยภาพโอกาสและทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่ 

๕.๒.๒การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงมุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยสอดแทรกการพัฒนาคนด้วย 
กระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูลพัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจาก
การฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นและจิตใจที่มีคุณธรรมซื่อสัตย์มีระเบียบวินัยพัฒนาคนด้วยการ
เรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลายสอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนสร้างจิตสานึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคมเคารพกฎหมายหลักสิทธิมนุษยชนสร้างค่านิยมการผลิตและบริโภคที่
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเรียนรู้การรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 

๕.๒.๓การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมโดยสร้างเสริมสุขภาวะคนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้ง
ร่างกายและจิตใจพัฒนาความรู้และทักษะในการดแูลสขุภาพของตนเองครอบครวัชุมชนสร้างการมีสว่นร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ 
เอื้อต่อสุขภาพควบคู่กับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพพร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือกการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สุขภาพของประเทศการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิตและการกระจายบุคลากรตลอดจนการใช้มาตรการการเงิน
การคลังเพื่อสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

๕.๒.๔การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนมีนิสัยใฝ่รู้รักการอ่านตั้งแต่
วัยเด็กและส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัยควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กรกลุ่มบุคคลชุมชนประชาชนและสื่อทุกประเภทเป็นแหล่ง
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์สื่อสารด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่ายรวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๕.๒.๕การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทาง
สังคมให้เอื้อต่อการพัฒนาคนสร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทยและยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่
ลดปัญหาความขัดแย้งทางความคิดและสร้างความเป็นเอกภาพในสังคมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลก
โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร 
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๕.๓ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตรความมั่นคงของอาหารและพลังงานให้ความส าคัญกับ 
๕.๓.๑การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืนมุ่งรักษาปูองกันและคุ้มครองพ้ืนท่ีที่มี 

ศักยภาพทางการเกษตรสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทากินในที่ดินใช้มาตรการทางภาษีเพื่อบังคับหรือจูงใจ
ให้บุคคลผู้ถือครองท่ีดินทาประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวมากขึ้นสนับสนุนการกระจายการถือครองท่ีดินอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมเร่งรัดการจัด
ใหม้ีองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคการเกษตรฟื้นฟูและส่งเสริม
ค่านิยมวัฒนธรรมที่ดีและวิถีชีวิตทางการเกษตรที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

๕.๓.๒การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตรภาครัฐให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนสนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนท่ีควบคุมและกากับดูแลให้มีการนาเข้าและใช้ 
สารเคมีทางการเกษตรที่ได้มาตรฐานปรับปรุงบริการขั้นพื้นฐานเพื่อการผลิตให้ทั่วถึงส่งเสริมการผลิตที่คงไว้ซึ่งความหลากหลายของ 
พันธุ์พืชและสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
ต่างๆที่เหมาะสมทางการเกษตรรวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 

๕.๓.๓การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิตสนับสนุนการผลิตและบริการของชุมชนในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรอาหารและพลังงานส่งเสริมสถาบันการศึกษาในพื้นที่ให้ร่วมทาการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชนสนับสนุนเกษตรกรและ
ประกอบการน าองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารมาตรฐานระบบการผลิตสินค้าเกษตรให้
เทียบเท่าระดับสากลสง่เสรมิระบบตลาดกลางสินคา้เกษตรและตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าส่งเสริมภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสินค้าเกษตรและอาหารร่วมกับสถาบันเกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์
ของภาคเกษตร 

๕.๓.๔การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรมุ่งพัฒนาระบบการสร้างหลักประกันรายได้ของเกษตรกรให้มีความ 
มั่นคงและครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมดพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลการเกษตรส่งเสริมระบบการทาการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่

เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนเกษตรกรรุ่นใหม่และแรงงานที่มีคุณภาพ
เข้าสู่อาชีพเกษตรกรรมพัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร 
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการนาเข้าสินค้าเกษตรและอาหารที่มีต้นทุนต่ าที่เป็นผลมาจาก
ข้อตกลงการเปิดการค้าเสรี 

๕.๓.๕การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชนโดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้
และปลูกป่าโดยชุมชนและเพื่อชุมชนเพิ่มขึ้นส่งเสริมให้เกษตรกรทางการเกษตรด้วยระบบเกษตรยัง่ยืนตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สนับสนุนให้มีการจัดการและเผยแพร่องค์ความรู้และการพัฒนาด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงรวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรม
การบริโภคที่เหมาะสมของบุคคลและชุมชนสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบริโภคที่เกื้อกูลกันในระดับชุมชนที่อยู่บริเวณ
ใกล้เคียงกันส่งเสริมการนาวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได้ในชุมชนและที่เหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนในชุมชนรวมทั้ง
ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพ้ืนท่ีให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งด้านอาหารให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ 

๕.๓.๖การสร้างความมั่นคงดา้นพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพฒันาประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตรด้วยการส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืชพลังงานจัดให้มีระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นทั้งอาหารและ
พลังงานเพิ่มประสิทธิภาพการผลติและการใช้พลังงานชีวภาพท่ีเกี่ยวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการจัดให้มีกลไกกากับดูแลโครงสร้างราคา
ของพลังงานชีวภาพและปลูกจิตสานึกในการใช้พลังงานชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

๕.๓.๗การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานโดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกร 
เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านภาคเอกชนและชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตรปรับ
กระบวนการทางานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้มีการร่วมมือและบูรณาการการทางานอย่างจริงจังทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอาหารและพลังงานตั้งแต่การผลิตการตลาดไปจนถึงการบริโภคพัฒนากฎหมายที่เ กี่ยวข้องกับการ
พัฒนาด้านการเกษตรส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคีโดยเฉพาะประชาคมอาเซียนที่ก่อให้เกิดความ
มั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 
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๕.๔ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนให้ความส าคัญกับ 
๕.๔.๑การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืนโดยสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะ

ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผลักดันให้มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ด้วย
การปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชียแอฟริกาและเศรษฐกิจภายในประเทศปรับ
โครงสร้างภาคบริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มกับสาขาบริการที่มีศักยภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนฐาน 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์และการ
พัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพิ่มผลิตภาพในการผลิตและยกระดับการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและ
กระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและยั่งยืนด้ว ยการใช้
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์สู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๕.๔.๒การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นพลังขับเคลื่อนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมี 
คุณภาพและยั่งยืนเน้นการนาความคิดสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นทรัพย์สินทางปัญญาวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดถ่ายทอดและประยุกต์ใช้
ประโยชน์ท้ังเชิงพาณิชย์สังคมและชุมชนโดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและ
นวัตกรรมที่ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการผลิตตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมให้ท่ัวถึงและเพียงพอท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 

๕.๔.๓การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมและเป็นธรรมมุ่งพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนรวมทั้ง 
ก าลังแรงงานให้เอื้อต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ 

โลจิสติกส์ของประเทศให้เช่ือมโยงการขนส่งทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานสู่สากลสร้างความ
มั่นคงด้านพลังงานด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดพัฒนาพลังงานทางเลือกและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกระดับปฏิรูป
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆทางเศรษฐกิจให้เอื้อต่อการเพิ่มประสทิธิภาพการแข่งขันและสอดคลอ้งกับกระแสการเปลีย่นแปลงในสังคมโลก 

๕.๔.๔การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการด้านการเงินโดยดาเนินนโยบาย 
การเงินท่ีมีความเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและทันต่อเหตุการณ์เพิ่มบทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาภาคการเงินโลกปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินพัฒนากลไกการเฝูาระวังความผันผวนทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบเตือนภัย
แบบองค์รวมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนระหว่างประเทศและการบริหารจัดการด้านการคลังที่ปรับปรุงระบบการจัดเก็บ
รายได้ของประเทศเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหารงบประมาณปูองกันความเสี่ยงทางการคลังพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนิน
งานของรัฐวิสาหกิจส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการขั้นพื้นฐานของภาครัฐ
เพิ่มขึ้นและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕.๕ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ความส าคัญกับ 
๕.๕.๑การพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆมุ่งพัฒนาบริการ

ขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากลปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าท่ีเกี่ยวข้องพัฒนาบุคลากรในธุรกิจ 
การขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดนตลอดจนเช่ือมโยงระบบการผลิตกับพื้นที่
ตอนในของประเทศ 

๕.๕.๒การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาคมุ่งพัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆของประเทศให้ 
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นฐานการพัฒนาดา้นอุตสาหกรรมการเกษตรและการท่องเที่ยวพัฒนา
เขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดนรวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้บรรลุประโยชน์ร่วมกันทั้งด้าน
ความมั่นคงและเสถียรภาพของพื้นที่ 

๕.๕.๓การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐานเป็นท่ี 
ยอมรับในระดับสากลยกระดับทักษะฝีมือแรงงานก าหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของคุณภาพสินค้าและบริการที่เป็นการปูองกันสินค้าและ
บริการนาเข้าท่ีไม่ได้คุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 
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๕.๕.๔การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์เป็นทางเลือกในการด าเนิน
นโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลกมุ่งรักษาบทบาทของไทยในการมีส่วนร่วมก าหนดยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือที่ดาเนินอยู่รวมทั้ง
รักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับมหาอ านาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอ านาจใหม่ 

๕.๕.๕การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การเคลื่อนย้ายแรงงานและการส่งเสริม 
แรงงานไทยในต่างประเทศโดยเร่งดาเนินการด้านความร่วมมือในการก าหนดมาตรฐานฝีมือระหว่างประเทศเพื่ออานวยความสะดวกการ
เคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านคุ้มครองและ
ส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทยในตา่งประเทศ 

๕.๕.๖การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิตป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรมยาเสพ
ติดภัยพิบัติและการแพร่ระบาดของโรคภัยมุ่งพัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการปูองกันและแก้ปัญหาข้ามชาติด้านการก่อการร้ายยาเสพ
ติดและการหลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบพัฒนาศักยภาพและความร่วมมือภายในภูมิภาคเพื่อเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุ
ฉุกเฉินและร่วมมือในการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดซ้ า 

๕.๕.๗การเสริมสร้างความร่วมมือท่ีดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผล 
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศท่ีไม่แสวงหาก าไรเป็นการดาเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือ
ด้านสิ่งแวดล้อมในระดับอนุภูมิภาคเสริมสร้างการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่นาสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่งเสริมและอา
นวยความสะดวกองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากาไรให้มีบทบาทเพิ่มขึ้นในการให้ไทยเป็นฐานการด าเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ประเทศในภูมิภาค 

๕.๕.๘การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้วเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้
ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบให้สามารถพัฒนาศักยภาพและโอกาสของตนเองในการใช้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรีโดยเฉพาะภาค 
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีได้รับการสนับสนุนเยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน 

๕.๕.๙การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนและการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนา
ภูมิภาคโดยจัดให้มีสิทธิประโยชน์และการอานวยความสะดวกที่จาเป็นเพื่อให้มีการจัดตั้งสานักงานปฏิบัติการภูมิภาคและสนับสนุนบทบาท
ขององค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงก าไร 

๕.๕.๑๐การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่นมุ่งเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศสนับสนุนกล ไกการพัฒนาระดับ
พื้นที่ในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดชายแดนให้สามารถพัฒนาเช่ือมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้านส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการและเครือข่ายของสถาบันการศึกษาของไทยที่สร้างความใกล้ชิดและปฏิสัมพันธ์กับประเทศในอนุ
ภูมิภาค 

๕.๖ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนให้ความส าคัญกับ 
๕.๖.๑การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งรักษาและฟื้นฟูพื้นที่ป่าและเขตอนุรักษ์

พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้ให้เป็นเครื่องมือในการวางแผนและบริหารจัดการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดิน
และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งรัดการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้าเพื่อเพิ่มปริมาณน้า
ต้นทุนส่งเสริมให้เกิดการใช้น้าอย่างมีประสทิธิภาพจัดทาแผนแม่บทโครงสรา้งพื้นฐานด้านทรัพยากรน้าเพื่อการอุปโภคบรโิภคอย่างเป็นระบบ
รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 

๕.๖.๒การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศและพฤติกรรมการบริโภคเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ าและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคคมนาคมและขนส่งเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกพัฒนาเมืองที่เป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเน้นการวางผังเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรมสังคมระบบนิเวศเข้าด้วยกัน 

๕.๖.๓การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกันมุ่ง
พัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อรองรับกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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๕.๖.๔การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยการจัดทาแผนที่และจัดลาดับพื้นท่ีเสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ 
ภูมิภาคและจังหวัดยกระดับการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพัฒนาระบบฐานข้อมูลการสื่อสารโทรคมนาคมส่งเสริมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการภัยพิบัติพัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอย่างจริงจังและให้มีมาตรฐานตามหลักสากล
สนับสนุนภาคเอกชนสถานประกอบการโรงเรียนและท้องถิ่นให้มีการเตรียมความพร้อมและจัดทาแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ 

๕.๖.๕การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมุ่งติดตามและเฝ้า
ระวังมาตรการการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการค้าและการลงทุนเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการ
ทางการค้าและข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศศึกษาผลกระทบและก าหนดแผนกลยุทธ์
รายสินค้ารวมทั้งมาตรการเยียวยาในสินค้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้ผู้ส่งออกทาคาร์บอนฟุ ตพริ้นต์และสร้างแรงจูงใจให้เกิด
อุตสาหกรรมใหม่ๆเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๕.๖.๖การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่าง
ประเทศเป็นการศึกษารายละเอียดและสร้างความเข้าใจในพันธกรณีติดตามสถานการณ์การเจรจาและท่าทีของประเทศต่างๆพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐเพื่อเสริมสร้างทักษะการเจรจาพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มอาเซียนและประเทศคู่ค้าส าคัญสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกรณีและ
ข้อตกลงระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕.๖.๗การควบคุมและลดมลพิษมุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้าเสียชุมชนพัฒนาระบบการ
จัดการของเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะติดเช้ือลดความเสี่ยงอันตรายการรั่วไหลการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมีและพัฒนาระบบ
เตือนภัยแจ้งเหตุฉุกเฉินและระบบการจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยด้านมลพิษ 

๕.๖.๘การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณา
การมุ่งส่งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติปรับปรุงกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อม 
ล้าในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให้เอื้อต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูผลักดันให้มีการ
จัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและลดการก่อมลพิษสร้างรายได้จากความ
หลากหลายทางชีวภาพพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลรวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพ 

ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ซ่ึงพลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
จะได้แถลงต่อสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ (สนช.) ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โดยนโยบายด้านการศึกษาได้ก าหนดไว้ใน ข้อที ่4. 

การศึกษาและเรียนรู ้การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และนโยบายด้านวิจัย ข้อที ่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมค าแถลงนโยบายดังกล่าว มีเนื้อหาโดยสรุปว่า การเข้าบริหารราชการ
แผ่นดินในครั้งนี ้แม้จะเป็นการใช้อ านาจและท าหน้าท่ีตามกฎหมายดังท่ีรัฐบาลก่อนๆ เคยปฏิบตัิมา แต่ก็มีเง่ือนไขและเง่ือนเวลาบางประการ 
อันท าให้รัฐบาลนี้แตกต่างจากรัฐบาลอื่นๆ อยู่บ้าง ในด้านเง่ือนไข รัฐบาลนี้เข้ามาสืบทอดงานและสานต่อภารกิจจากการที่คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เคยก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาของประเทศไว้ก่อนแล้วเป็น 3 ระยะตั้งแตเ่มื่อเข้าควบคุมอ านาจการปกครอง
ประเทศเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557โดยระยะแรก ได้มุ่งเน้นระงับยับยั้งความแตกแยก ยุติการใช้ก าลังและอาวุธสงครามก่อความรุนแรง 
แก้ไขผลกระทบจากการที่รัฐบาลและรัฐสภาก่อนหน้านั้นอยู่ในสภาพที่ไม่อาจปฏิบตัิหน้าที่ได้ตามปกตนิานกว่า 6 เดือน ตลอดจนได้เร่งแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหนา้ของประชาชน และมุ่งน าความสงบสุข ความสงบ กลับคืนสู่ประเทศจากนั้นเพียง 2 เดือน ก็เข้าสู ่ระยะที่สอง 
ด้วยการประกาศใช้รัฐธรรมนญูฉบบัช่ัวคราว การจัดตั้งสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ (สนช.) การเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 และการจดัตั้งคณะรัฐมนตรีชุดนี ้หลังจากนัน้ คสช.จะลดบทบาทและภารกิจเป็นท่ีปรึกษาและท างานร่วมกับ
คณะรัฐมนตรีในการพิจาณาหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรยีบร้อยหรือความมั่นคงของชาติ ส่วนที่จะตามมาในเร็ววันคือ การจัดตั้ง 
สภาปฏิรูปแห่งชาต ิและคณะธรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อออกแบบวางรากฐานทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอันมั่นคงให้แก่
ประเทศก่อนจะส่งผ่านไปสู ่ระยะที่สาม คือ การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวร และการจดัการเลือกตั้งท่ัวไป เงื่อนไขดังกล่าวถือเป็นพันธ
กิจท่ีรัฐบาลจะยังคงยึดมั่นและด าเนินการต่อไปโดยที่มาตรา 19 ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ได้ก าหนด หน้าท่ีของรัฐบาลไว ้3 ประการเป็น
ครั งแรก คือ 1) การบริหารราชการแผ่นดิน 2) การด าเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่างๆ 3) การส่งเสริมความสามัคคีและความ 



29 
 

สมานฉันทข์องประชาชนในชาติ รัฐบาลจึงขอก าหนดนโยบายใหส้อดคล้องกับหน้าท่ีทั้ง 3 ประการดงักล่าวด้วยในด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน รัฐบาลมีนโยบาย 11 ด้าน โดยได้น ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ตามแนวพระราชด ารขิอง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักส าคัญ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน้นความพอดีพอสมพอควรแก่ฐานะ ความมเีหตุผล 
และการมีภมูิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 แนวทางของ คสช. และความต้องการของประชาชน 
เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย ซึ่งนโยบายทุกด้านต้องการสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรการปกครองทุกระดับ ตั้งแต่ท้องถิ่นถึงประเทศ 
ต้องการเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ียั่งยืนและต้องการให้ประชาชนเกิดความชัดเจน รู้ล่วงหน้าว่าประเทศจะก้าวทางไหน เพื่อเตรยีมตวัได้
ถูกต้องนโยบายรัฐบาล 11 ด้าน คือ 1) การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์2) การรักษาความมัน่คงของประเทศ3) การลดความเหลื่อม
ล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 4) การศึกษาและเรียนรู ้การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 5) การ
ยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 7) การส่งเสริมบทบาทและ
ใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวจิัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดลุระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 10) การส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 11) ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมนโยบายรัฐบาลด้าน 4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมรฐับาลจะน าการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย มาใช้สร้างสังคมใหเ้ข้มแข็งอย่างมคีุณภาพและคณุธรรมควบคู่กัน ดังนี ้
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคญัทั้งการศึกษาในระบบ และการศกึษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสรา้ง
คุณภาพของคนไทยใหส้ามารถเรียนรู้ พัฒนาตนไดเ้ต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตไดโ้ดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็น
คนดีมีคณุธรรม สร้างเสริมคณุภาพการเรียนรู ้โดยเน้นการเรียนรู้เพือ่สร้างสมัมาชีพในพ้ืนท่ี ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นท่ี
ต้องการเหมาะสมกับพื้นที ่ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธรุกิจบริการ4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการ
ระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและ 
ประชาชนท่ัวไปมสีิทธิเลือกรับบรกิารการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพจิารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป มีโอกาสร่วมจัดการการศึกษาท่ีมีคณุภาพ
และทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอ านาจการบริหารจดัการศึกษาสูส่ถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศกัยภาพและความพร้อมโดยใหส้ถานศึกษาสามารถเป็นนิตบิุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและ
คล่องตัวขึ้น 
4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ทีส่ามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตาม
แนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรบักระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เช่ือมโยงกับภูมสิังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกัน
เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนท้ังในด้านความรู้ทักษะ การใฝ่เรียนรู ้การแก้ปัญหา การรับฟังความเหน็ผู้อื่น การมีคณุธรรม จริยธรรม และ
ความเป็นพลเมืองด ีโดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกีย่วข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานท่ีมีทักษะ โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เช่ือมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 
4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผูส้อนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น า
เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรอืเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การ
เรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส ์เป็นต้นรวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาคณุภาพผูเ้รียนเป็นส าคญั 
4.7 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพทุธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนพัฒนาคณุภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ใน 
สังคมไทยอยา่งยั่งยืน และมสี่วนรว่มในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 
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4.8 อนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิน่ ภูมิปัญญาท้องถิน่รวมทั งความหลากหลายของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรแ์ละความเป็นไทย น าไปสู่การสร้างความสมัพันธ์อันดีในระดับ
ประชาชน ระดับชาต ิระดบัภูมภิาค และระดับนานาชาติตลอดจนเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 
4.9 สนับสนนุการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรมสากลและการสร้างสรรค์งานศิลปะและ
วัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสูเ่สาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านกึที่ดี รวมทั งสนับสนนุการผลิตสือ่คุณภาพ เพื่อเปิดพื้นท่ีสาธารณะให้เยาวชนและประชาชนไดม้ีโอกาส
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์นโยบายรัฐบาลด้าน 8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชนจ์ากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการวิจัยและ 
พัฒนา และนวัตกรรมรัฐบาลให้ความส าคญัต่อการวิจยั การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรมเพื่อน าไปสู่การผลิตและบริการที ่
ทันสมัยดังนี ้
8.1 สนับสนนุการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและมี
สัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและมี
ความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอื่นที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน และจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรมให้
มีเอกภาพและประสิทธิภาพโดยให้มีความเช่ือมโยงกับภาคเอกชน 
8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ การผลติก าลังคนในสาขาท่ีขาดแคลน การเช่ือมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการท้างาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐ
สามารถไปท้างานในภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจากหน่วยงานและ
สถานศึกษาภาครัฐ 
8.3 ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการน างานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ รวมทั้ง
ส่งเสริมการจัดท้าแผนพัฒนาการวจิัยและพัฒนาในระดับภาคหรือกลุม่จังหวัด เพื่อให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ผลักดันงานวิจยั และ
พัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน 
8.4 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลงังาน สะอาด ระบบราง ยานยนตไ์ฟฟ้า การจัดการน้ าและขยะ ใช้
ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม ไมเ่พียงแต่จะใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศส่งเสริมการ
ใช้เครื่องมือ วัสด ุและสินค้าอ่ืน ๆ ที่เป็นผลจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกว้าง โดยจัดให้มีนโยบายจัดซื้อจดัจ้างของภาครฐัท่ี
เอื้ออ านวย เพื่อสร้างโอกาสการพฒันาเทคโนโลยีของประเทศ ในกรณีที่จ้าเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 
จะให้มีเง่ือนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อใหส้ามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคตด้วย 
๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวตักรรมซึ่งเปน็
โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาทีส่ าคัญในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรมใหม้ีความพร้อม ทันสมัย และกระจายในพ้ืนท่ีต่าง 
ๆ เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการตั้งศูนย์วิเคราะห ์ห้องปฏิบัติการ สถาบัน และศูนยว์ิจัย เป็นต้น 

 
สรุปแผนยุทธศาสตร์ของกลุม่จังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) 

       วิสัยทัศน์ของกลุม่จังหวัด (Vision) 
          “ประตูอีสานสูส่ากล  (Northeast gateway to Global communities)” 
  
       เป้าประสงค์ของกลุ่มจังหวัด (Goals) 
          “ สังคมเข้มแข็ง  ประชาชนมั่งคั่ง ” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด (Strategic Issues) 
1.   การพัฒนาการผลติสินคา้เกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก (ข้าวหอมมะลิ) 
-     ผู้รับผดิชอบหลัก  จังหวัดสุรนิทร์ 
-     ผู้รับผดิชอบร่วม   จังหวัดนครราชสมีา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย ์
2.   การพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตร   
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-     ผู้รับผดิชอบหลัก  จังหวัดนครราชสมีา 
-     ผู้รับผดิชอบร่วม   จังหวัดชัยภูม,ิ สุรินทร,์ บุรีรัมย ์
3.   การพัฒนาผลิตภัณฑไ์หม และอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
-     ผู้รับผดิชอบหลัก   จังหวัดชัยภูม ิ
-     ผู้รับผดิชอบร่วม   จังหวัดนครราชสมีา, สุรินทร,์ บุรีรัมย ์
4.    การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต ์
-     ผู้รับผดิชอบหลัก   จังหวัดนครราชสมีา 
-     ผู้รับผดิชอบร่วม   จังหวัดชัยภูม,ิ สุรินทร,์ บุรีรัมย ์
5.    การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
-     ผู้รับผดิชอบหลัก   จังหวัดบรุีรัมย ์
-     ผู้รับผดิชอบร่วม   จังหวัดนครราชสมีา, สุรินทร,์ ชัยภูมิ 
 ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ของกลุ่มจงัหวัด (Strategies) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต ์
การยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์แบบบูรณาการและยั่งยนื 
1.1  ส่งเสริมการลงทุนโดยเน้นวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) 
1.2  พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพื่อเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
1.3  ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ 
1.4 ผลักดันอุตสาหกรรมประกอบตัวถังรถยนต์โดยสารและรถบรรทกุ 

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเกษตรอินทรยี์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร 
             2.1 เพิ่มความเข้มแข็งและเชื่อมเครือข่ายสถาบันเกษตรกรเพื่อการแปรรูปและการตลาด 
             2.2 การเพิ่มศักยภาพในการผลิต แปรรูปและการส่งออก 

2.3 การรักษาสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาผลติภณัฑ์ผา้ไหมและอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

  การพัฒนาผลิตภณัฑผ์้าไหม 
 3.1 การตลาดน าการผลิต 
 3.2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลติภณัฑ์ผา้ไหม 

  3.3 การส่งเสรมิภมูิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน 
การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
3.4 การส่งเสรมิการลงทุนด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
3.5 การปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ 
3.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการท่องเที่ยว 
4.1 การเพิ่มรายได้จากการท่องเทีย่ว 
4.2 การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม 
4.3 การเพิ่มศักยภาพสินค้าและบริการ 
4.4 การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
4.5 การพัฒนาผู้มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว 

  ตัวชี วัดเป้าประสงค์และเป้าหมายของกลุม่จังหวัด 
            1. จ านวนการจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์เพิม่ขึน้ (คน) 

2. เพิ่มพื้นท่ีเพาะปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (ไร่) 
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            3. ผลผลติข้าวหอมมะลติ่อไรสู่งขึ้น (ก.ก./ไร่) 
      4. ผลผลิตมันส าปะหลังต่อไรสู่งขึ้น (ตัน/ไร่) 
           5. จ านวนสมาชิกในกลุ่มผลิตภณัฑ์ไหมได้รับการฝึกอบรมเฉพาะด้าน (ราย) 
      6. มูลคา่การผลติผ้าไหมเพิ่มขึ้น (ล้านบาท/ปี) 
           7. จ านวนการจา้งแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอเพิ่มขึ้น (คน) 
      8. จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึน้ (คน) 
      9. ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว/คนเพิ่มขึ้น (บาท) 
        10. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ได้รบัการพัฒนาศักยภาพเพิม่ขึ้น (แห่ง) 
  ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงของกลุม่จังหวัด (Blueprint for Change) 

1.ด้านบุคลากร 
1.1  สนับสนุนใหม้ีที่ปรึกษาในการปรับปรุงระบบคณุภาพของโรงงานและระบบการขนส่ง 

เชิงพาณิชย์ (Logistics) 
1.2  ควรให้มีการศึกษาการจดัระบบ Logistics ในพื้นที่เพ่ือเป็นแหล่งขนส่งทางพาณิชย ์
1.3  ปรับทัศนคติแรงงานและผู้ทีจ่ะเข้าสู่แรงงานในภาคอุตสาหกรรมให้มีจิตส านึกและวินัย 

อุตสาหกรรม 
2.ด้านเทคโนโลย ี

ให้รัฐส่งเสริมผู้เชี่ยวชาญเพื่อ 
2.1  ถ่ายทอดเทคโนโลยเีรื่อง Biogas ให้แก่ผู้ประกอบการ 
2.2  R&D ผลติภณัฑ์เพื่อให้หลากหลายและเพิม่มูลค่า 
2.3  จัดตั้งระบบศูนยส์ารสนเทศดา้นอุตสาหกรรมสิ่งทอจังหวัดชัยภมูิ 
3.ด้านการขนส่ง 
3.1ควรพัฒนาการขนส่งทางรถไฟ ให้สามารถรองรับการขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Container Yards) และควรมสีถานี

ขนส่งสินค้าทางรถไฟ โดยเฉพาะ 
4.ด้านกระบวนการท างาน 
4.1ขยายโอกาสในการพัฒนาฝีมือแรงงานและยกระดับเทคโนโลยีเครื่องจักร เพื่อเป็นการเสริมสร้างปจัจัยสนับสนุนในการเพิม่ขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 
4.2รัฐสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาผู้ประกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถด าเนินธรุกิจได้อย่าง

ยั่งยืน 
4.3ปรับเปลี่ยนหลักประกันส าหรบัภาษีอากรขาเข้าของวัตถุดิบที่น าเข้าเพื่อการส่งออกเพื่อลดภาระของผู้ประกอบการ 
5.ด้านโครงสร้าง 
5.1เร่งรัดการก่อสร้างถนนสาย 304 (นครราชสีมา – ระยอง) ช่วงปักธงชัย – กบินทร์บรุี เพื่อเป็นการลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย และ

ระยะเวลาในการขนส่งอุปกรณ์ช้ินส่วนรถยนต์ 
5.2ให้มีการก่อสร้างถนนจากชายแดนช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ ถึง นครวัด นครธม จังหวดัเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ระยะทาง 178 

กิโลเมตร 
5.3ปรับปรุงขยายช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 201 (สีคิ้ว – ชัยภูมิ) ตลอดสายหลักเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
5.4เร่งรัดระบบจ าหน่ายไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการโดยเฉพาะพื้นท่ีที่มีอุตสาหกรรมหนาแน่น รวมทั้งแก้ปัญหาก าลังส่ง

กระแสไฟฟ้าตก ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อกระบวนการผลิตทางอตุสาหกรรมยานยนต์ 
5.5  ขยายระบบสาธารณปูโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้พร้อมรองรับการลงทุนภาคอตุสาหกรรมสิ่งทอ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูม ิ
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การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2557 - 2560 ในปี  พ.ศ. 2555 ได้นาข้อมูลพื้นฐานท่ีส าคญัซึ่งเป็นข้อมูลสภาพทั่วไปใน
หลายดา้นโดยมีข้อมลูบ่งช้ีที่ส าคัญผลการพัฒนาช่วงครึ่งแผนพัฒนาที่ผ่านมาการวเิคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจสังคมและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปัญหาความต้องการของประชาชนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์อาเซียนและการประเมินสภาวะแวดล้อมท่ีมีผลต่อการพฒันาโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของจังหวัดการวิเคราะห์จดุแข็งจุดอ่อน
โอกาสและข้อจากัดเมื่อนาข้อมูลทัง้หมดที่กล่าวแล้วข้างต้นมาวิเคราะห์ร่วมแล้วจึงไดม้ีการจัดประชุมหวัหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดทั้ง
ส่วนกลางส่วนภูมิภาคในจังหวัดชัยภูมสิ่วนท้องถิ่นองค์กรภาคเอกชนชุมชนเพื่อระดมความคิดเห็นในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิและ
ได้มีความคิดเห็นร่วมกันในการก าหนดวิสัยทัศน์ประเด็นยุทธศาสตรเ์ป้าประสงค์หลักตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์แนวทางการพัฒนา
ในช่วงปีงบประมาณพ.ศ. 2557 - 2560 ดังนี ้
1. ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning) ของจังหวัดชัยภูม ิ
1.1 เป็นเมืองเกษตรกรรมก้าวหน้าและยั่งยืน 
1.2 เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีมีคุณภาพ 
1.3 เป็นแหล่งผลติผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นคุณภาพ 
2. วิสัยทัศนจ์ังหวัดชัยภูม ิ

“เมืองคุณภาพด้านสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียวในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 
3. พันธกจิ 
3.1 พัฒนาผลติภาพการผลิตภาคการเกษตรและอตุสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
3.2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคณุภาพและมาตรฐานเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
3.3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหม้ีความสมบูรณ์และยั่งยืน 
3.4 สรา้งสังคมอยู่ดมีีสุขเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เป้าประสงค์รวม 
4.1 ผลิตภณัฑม์วลรวมจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 
4.2 รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึน้ 
4.3 ประชาชนมีคณุภาพครอบครวัอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง 
4.4 สภาพพ้ืนท่ีป่าคงความอุดมสมบูรณ์และมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่าร้อยละ๔๐ของพื้นที่จังหวัด 
5. ตัวชี วัดและค่าเป้าหมายการพัฒนา (KPI)  
5.1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตร 
5.2 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวัดภาคอุตสาหกรรม 
5.3 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว 
5.4 สัดส่วนของพื้นที่ป่าสมบูรณต์อ่พ้ืนท่ีจังหวัดเพิ่มขึ้น 
5.5 จานวนชุมชนที่ด าเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูม ิ
6.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 
1. ผลิตภาพการผลติของภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น 
2. ผลิตภาพการผลติของภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 
3. ประชาชนมีรายได้เพิม่ขึ้น 
4. สินค้าและบริการมีมลูค่าเพิ่มขึน้ 
ตัวชี วัด/ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตภาคการเกษตร 
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2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของมันสาปะหลังและอ้อย 
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑไ์หมที่ไดม้าตรฐาน 
4. ร้อยละของผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 
5. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมลูค่าสินคา้เกษตร 
กลยุทธ์และแนวทาง 
1.การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
1.1 การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
1.1.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากดัได้อย่าง
ยั่งยืน 
1.1.2 บริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการเพื่อเพิ่มพื้นท่ีชลประทานโดยการก่อสร้างระบบชลประทานขนาดใหญ่กลางและเล็กเพื่อบรรเทาอุทกภัย
ภัยแล้งและเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ า 
1.1.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าภาคเกษตรเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
1.2 พัฒนาผลิตภาพการผลิตสินค้าการเกษตรได้แก่ข้าวมันสาปะหลังอ้อยโรงงานพริกยางพาราตลอดห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงการตลาด
และเครือข่ายสินค้าเกษตร 
1.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนิค้าเกษตรและสร้างมลูค่าเพิม่ใหก้ับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑเ์พือ่ลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสรมิการใช้
ปัจจัยผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสมรวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการด้านการตลาด 
1.2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนิค้าปศุสัตว์และประมง 
1.2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อให้ไดผ้ลติภณัฑ์ไหมที่มคีุณภาพ 
1.2.4 สร้างมลูค่าเพิ่มให้กับสินคา้เกษตรและผลิตภณัฑเ์พื่อลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม
รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการด้านการตลาด 
1.2.5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรการกระจายทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรในระดับชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต
สินค้าเกษตร 
1.2.6 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตรทีเ่หมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มเพื่อลดต้นทุนการผลิตพัฒนาคณุภาพ
ผลผลติและรองรับการเปลีย่นแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
1.2.7 ส่งเสริมเกษตรอินทรยี์โดยการนาภูมปิัญญาท้องถิ่นมาใช้และพัฒนาองค์ความรู้ให้ชุมชนสนับสนุนการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานความปลอดภยัของสินค้าเกษตรและอาหาร 
1.2.8 สนับสนุนการบรหิารจดัการสินค้าเกษตรแบบกลุม่การผลติและส่งเสริมสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปท่ีมีมลูค่าเพิ่มสูงและมโีอกาสทาง
การตลาด 
1.2.9 ส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทนการปลูกพืชพลังงานทดแทนในที่รกร้างว่างเปล่าและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนจากผลผลิต
ทางการเกษตรและพลังงานธรรมชาติอื่น 
1.2.10 พัฒนาด้านการวางแผนพัฒนาการเกษตรและระบบสารสนเทศทางการเกษตรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการวางแผนการผลิตและการ
จ าหน่ายผลผลิต 
1.3 พัฒนาเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชมุชน 
1.3.1 สนับสนุนบทบาทของเกษตรกรสถาบันเกษตรกรสภาเกษตรกรแห่งชาติและเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านให้เข้ามามสี่วนร่วมในการพัฒนา
เกษตรกร 
1.3.2 ส่งเสริมการทาการเกษตรตามแนวพระราชดารเิกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรอินทรีย์และการทาเกษตรยั่งยืนและลดการใช้สารเคมีในการผลิต
สินค้าเกษตรและการปรับปรุงคณุภาพดินเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้กับเกษตรกร 
1.3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานและการบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกรและพัฒนาการดาเนินงานขององค์กรเกษตรกรโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 
1.4 พัฒนาพื นที่การเกษตรและการถือครองท่ีดิน 
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1.4.1 วางระบบการถือครองที่ดินการจัดที่ดินท ากินและกระจายสิทธิโดยเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินใหท้ั่วถึงและเป็นธรรม 
1.4.2 เร่งรดัการออกเอกสารสิทธ์ิ/จัดสรรที่ดินท ากินให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ทากินและประชาชนท่ียากจนให้มีที่ดินเป็นของตนเองอย่างเปน็ธรรม 
1.4.3 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากท่ีดินโดยก าหนดแนวเขตการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมทั้งเขตเกษตรเศรษฐกิจและการจัดทาผังเมืองและผัง
ชุมชน 
2. การเพ่ิมประสิทธิภาพและศกัยภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม 
2.1 พัฒนาอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร 
2.1.1 พัฒนาประสิทธิภาพและผลติภาพการผลติ (Productivity) ของภาคอุตสาหกรรม 
2.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมาะสมเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มศีักยภาพของจังหวัดเช่นอุตสาหกรรม
แปรรูปผลผลติทางการเกษตรและพลังงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและอตุสาหกรรมต่อเนื่องจากแรโ่ปแตช 
2.1.3 ส่งเสริมการสร้างคุณคา่สินค้าอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการเกษตรจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยนีวัตกรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
2.1.4 ส่งเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาการผลิตการขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอ่ืนๆอยา่งเป็นระบบ 
2.1.5 ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการรวมกลุม่อุตสาหกรรมหรือกลุ่มสินค้า (Cluster และ Supply Chain) เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
2.1.6 พัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับความสามารถด้านการบริหารจดัการรวมทั้งเสรมิสร้างความเป็นบรรษัทภิบาลให้แก่
ผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาภาคอตุสาหกรรมใหเ้ป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงรุกและอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน 
2.1.7 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนายกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรบัผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 
2.2 พัฒนาฝีมือแรงงานและบริหารจัดการแรงงานอย่างเป็นระบบ 
2.2.1 สนับสนุนการฝึกอบรมแรงงานให้มีความรู้และพัฒนาทักษะฝมีือท่ีได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อ
เตรียมการรองรับการเปิดการเคลือ่นย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียนรวมทั้งฝึกอาชีพอิสระใหก้ับคนหางานตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
2.2.2 ส่งเสริมให้กลุ่มบุคคลพิเศษมีโอกาสและทางเลือกในการทางานภาคอุตสาหกรรมและมีความเสมอภาคในการจ้างงาน 
2.2.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปฏิบัตติามกฎหมายและข้อก าหนดมาตรฐานแรงงานการคุม้ครองแรงงานให้ได้รับสิทธิตามมาตรฐาน
แรงงานจัดระบบการคุ้มครองแรงงานนอกระบบให้ครอบคลุมมากข้ึน 
2.2.4 พัฒนาระบบสารสนเทศบรหิารจัดการด้านแรงงานให้มีประสทิธิภาพและมีการพัฒนาระบบค่าจ้าง 
2.2.5 ส่งเสริมความปลอดภัยในการทางานแรงงานสัมพันธ์มสีวัสดิการแรงงานและมีหลักประกันความมั่นคงในการดารงชีวิต 
2.2.6 จัดระเบียบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบจัดระบบแรงงานต่างด้าวให้เหมาะสมกับความต้องการของภาคเอกชนและการ
รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ 
2.3 พัฒนาและส่งเสริมการทาเหมืองแร่โปแตชและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
2.3.1 ผลักดันอุตสาหกรรมเหมืองแร่โปแตชของจังหวัดไปสู่นโยบายระดับชาติ 
2.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการศกึษาวิจัยเพื่อรองรับการเกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่โปแตช 
3. การเพ่ิมประสิทธิภาพและศกัยภาพของสินค้าและบริการ 
3.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมและผลติภัณฑ์ชุมชนและท้องถิน่ให้มีคณุภาพ 
3.1.1 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการให้มีความคิดในเชิงสร้างสรรคส์ามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของภาคการผลิตและบริการ 
3.1.2 ส่งเสริมการดาเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและทอ้งถิ่นให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ควบคู่กับองค์ความรู้สมัยใหมส่่งเสริมกิจกรรมการประกวดแข่งขันการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชนและผู้ประกอบการ 
3.1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการผลิตภณัฑ์ชุมชนสนบัสนุนให้มีศูนย์กระจายและแสดงสินค้าและพัฒนาช่องทางการตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ 
3.1.4 เสริมสร้างชุมชนให้มีการใช้ความคิดสร้างสรรคผ์สานกับภูมิปญัญาท้องถิ่นองค์ความรู้เอกลักษณ์วัฒนธรรมในการสร้างคุณค่าและ
มูลค่าเพิม่ของสินค้ามีการรวมกลุ่มผู้ผลิตเชิงธุรกิจพึ่งพาตนเองได ้
3.2 พัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่ายด้านการตลาด 
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3.2.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาดโดยเพิม่บทบาทศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการให ้
ครอบคลมุสินค้าและบริการเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันไดต้ลอดจนเสริมสร้างองค์กรวิสาหกจิชุมชน(SMEs) ให้เกิดความเข้มแข็งและ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนได ้
3.2.2 สร้างและเช่ือมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการทั้งในระดับจังหวดัและภมูิภาคเพื่อเพ่ิมช่องทางทางการค้าและกระจายผลผลติจากแหลง่ผลิต
ถึงผู้บริโภคให้มีความรวดเร็วและทั่วถึงรวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน 
3.2.3 จัดตั้งศูนย์ประสานการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและพาณิชกรรมในระดับจังหวดัเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปดิเสรีทางการคา้ 
6.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
เป้าประสงค์ 
1. จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
2. สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
3. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
ตัวชี วัด 
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยว 
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดจ้ากสินค้าและบริการการท่องเที่ยว 
3. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวท่ีได้รับการพัฒนาให้มีคณุภาพได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์และแนวทาง 
1. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
1.1 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิมและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพให้มคีุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดเพื่อให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวช้ันนาของภาคอีสาน 
1.2 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานท่ีสนับสนุนการท่องเที่ยวปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอานวยความสะดวกความปลอดภยัและสุขอนามยั
ตลอดจนให้ความส าคัญกับการเขา้ถึงแหล่งท่องเที่ยวของผู้พิการและผู้สูงอาย ุ
1.3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรและท่องเที่ยวได้ตลอดปีและทุกฤดูกาล 
2. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวทั งในและต่างประเทศ 
2.1 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีศักยภาพไปยังตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย 
2.2 ส่งเสริมธรุกิจการท่องเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสร้างคณุค่าและมลูค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว 
2.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการให้มีคณุภาพและปริมาณที่เพียงพอ 
2.4 พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชนและบริการเพื่อพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยวท่ีสร้างสรรค์จากเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้
ความรู้และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิม่ 
2.5 พัฒนาและปรับปรุงศูนยส์ารสนเทศด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและเช่ือมโยงข้อมูลการท่องเที่ยวระดับจังหวัดเข้ากับการท่องเที่ยว
ในระดับชาติเพื่ออานวยการความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
3. ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนและวิสาหกิจชุมชนให้เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่
บูรณาการเช่ือมโยงกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน 
3.2สนับสนุนพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบโดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามสี่วนร่วม 
3.3 สนับสนุนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
3.4 ส่งเสริมใหม้ีการจดัตั้งศูนย์จาหน่ายสินค้าชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
3.5 การดูแลรักษาความปลอดภัยและให้บริการอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 
6.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน 
เป้าประสงค์ 
1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืน 
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2. การใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน 
ตัวชี วัด/ค่าเป้าหมาย 
1. สัดส่วนของพื้นที่ป่าสมบรูณต์่อพื้นที่จังหวัดเพิ่มขึ้น 
2. สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าท่ีได้รับการอนุรกัษ์และฟื้นฟูให้คงสภาพสมบรูณ ์
3. ระดับความส าเร็จของการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ระดับความส าเร็จของการบรหิารจัดการภัยพิบตั ิ
5. ระดับความส าเร็จของการบรหิารจัดการใช้พลังงานทดแทน 
กลยุทธ์และแนวทาง 
1. การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการมสีว่นร่วมของชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาตริวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ 
1.2 การบรหิารจดัการที่ดินของรัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมรวมทั้งแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐและลดข้อพิพาท
เกี่ยวกับแนวเขตที่ดินของรัฐ   
1.3 ควบคุมการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีต้นน้ าและการใช้สารเคมีการเกษตรในพ้ืนท่ีต้นน้าอย่างเข้มงวด 
1.4 พัฒนาและฟื้นฟูคณุภาพดินการแก้ไขปัญหาดินเค็มดินขาดอินทรียวัตถุและการชะล้างพังทลายของหน้าดินด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เหมาะสมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร 
1.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรลุ่มน้ าและองค์กรท้องถิ่นในการจัดการน้ าและการจดัทาแผนบรหิารจัดการน้ า 
ในแต่ละลุ่มน้ าอย่างบูรณาการทีเ่ชือ่มโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่นอ าเภอและจังหวัด/กลุ่มจังหวัดเพือ่ให้เกิดประสิทธิภาพการจัดการน้ า 
2.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ 
2.1 พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและสง่เสริมสิทธิชุมชนในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน ์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดลุและยั่งยืนตลอดจนสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชนเพื่อให้เกิดความ
เป็นหุ้นส่วนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
2.2 ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนเกิดการรวมกลุ่มและการสรา้งเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความตระหนักและทัศนคติทีเ่ป็นมิตรกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.3 เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการกาจัดขยะมูลฝอยและการจดัการนา้เสยีชุมชน 
2.4 ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการก าหนดเขตและการจดัการเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ีมีความส าคญัในการรักษาสมดลุของ
ระบบนิเวศให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน 
2.5 พัฒนาระบบฐานข้อมลูระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์การจัดการองค์ความรู้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนและพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
2.6 การสร้างรายไดจ้ากการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพโดยการอนุรกัษ์การวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมท้องถิ่น
และพืชพื้นบ้านเพื่อสรา้งนวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการที่มมีูลค่าเพิม่ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
2.7 ส่งเสริมเกษตรกรชุมชนและทอ้งถิ่นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมกับท้องถิ่นในการใช้พลังงานทดแทนการผลิตพืชพลังงานทดแทน
การปลูกพืชพลังงานทดแทนในท่ีดนิรกร้างเพื่อสร้างรายได้และลดรายจ่ายด้านพลังงาน 
3. การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
3.1 การจดัท าแผนที่เพื่อบ่งช้ีพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับหมูบ่้านต าบลอ าเภอและจังหวัดโดยจัดล าดับความส าคญัพื้นท่ีเสีย่งเพื่อก าหนดแนวทาง
เฝ้าระวังและแนวทางบรรเทาและป้องกันผลกระทบ 
3.2 พัฒนาการจัดการภยัพิบัติให้มปีระสิทธิภาพสามารถรองรับการเกิดภัยพิบัติทีรุ่นแรงในอนาคตโดยให้ความส าคญักับการบรูณาการและ
สร้างเอกภาพในการบริหารจัดการ 
3.3 พัฒนาระบบงานอาสาสมัครโดยการวางระบบเพื่อส่งเสรมิการดาเนินงานของภาคส่วนต่างๆให้มีมาตรฐานตามหลักสากล 
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3.4 สนับสนุนภาคเอกชนสถานประกอบการโรงเรียนและท้องถิ่นให้มีการเตรียมความพร้อมจัดทาแผนปฏิบัติการรองรับภยัพิบัติและการ
ซักซ้อมรับมือภัยพิบัติอย่างสม่ าเสมอ 
3.5 พัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งมีขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้สังคมมภีูมิคุม้กัน 
3.6 การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศให้ทุกภาคส่วนได้ทราบเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการ
ร่วมกันดาเนินการแกไ้ขและบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
เป้าประสงค์ 
1. ดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชนเพิ่มขึ้น 
2. ประชาชนและชุมชนเข้มแข็งพึง่พาตนเองได ้
3. สังคมชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
ตัวชี วัด/ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของประชากรวัยเรยีนได้รับการศึกษาที่ดีและมีคณุภาพ 
2. ร้อยละของประชากรมีหลักประกันสุขภาพท่ีดมีีมาตรฐานและทั่วถึง 
3. จานวนชุมชนที่ดาเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มสูงขึ้น 
4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชน 
5. ร้อยละที่ลดลงของการเกดิคดีอาชญากรรมในพ้ืนท่ี 
กลยุทธ์และแนวทาง 
1. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
1.1 เพิ่มศักยภาพและส่งเสริมใหศ้าสนาศลิปะวัฒนธรรมมีบทบาทนาในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ประชาชนรวมทั้งร่วมกับครอบครัว
ชุมชนและสถาบันการศึกษาในการสรา้งค่านิยมครอบครัวอบอุ่นและการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เปน็คนดีมีคณุธรรมนาความรู้ 
1.2 สรา้งเครือข่ายชุมชน/ท้องถิ่นและทุกภาคส่วนเข้ามามสี่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมที่มีผลกระทบตอ่การ
เบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมและพฤตกิรรมของเด็กและเยาวชนและฟื้นฟูเผยแพรส่ืบสานคุณคา่ของวัฒนธรรมประเพณีค่านิยมซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ดี
งาม 
1.3 สรา้งโอกาสให้เด็กและเยาวชนและประชาชนผู้มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมไดม้ีเวทีแสดงออกเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
กลุ่มวัฒนธรรมต่างๆทั้งในระดับชุมชนและระดับท้องถิ่นอย่างต่อเนือ่ง 
1.4 พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีขีดความสามารถที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาความรู้ทางวิชาการและสติปัญญาทาง
อารมณ์ทีเ่ข้มแข็งรู้เท่าทันการเปลีย่นแปลงเพื่อป้องกันและแกไ้ขปัญหาสังคม 
1.5 เสริมสร้างสภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่โดยส่งเสริมให้ภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชนสามารถวางและจัดท าผังเมืองการ
จัดบริการขั้นพื้นฐานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนท่ีและความต้องการของ
ประชาชนควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายที่เกีย่วข้องกับความปลอดภัยสาธารณะและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
1.6 ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนจากสภาวัฒนธรรมหมู่บ้านสูส่ภาวัฒนธรรมต าบล 
1.7 ส่งเสริมใหเ้ด็กเยาวชนและประชาชนได้ปฏิบตัิตามหลักธรรมทางศาสนามีคณุธรรมจรยิธรรมและค่านิยมที่ดีงาม 
1.8 ขยายโอกาสการมีงานทาและเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ 
1.9 ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพโดยการจัดกิจกรรมและเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึง
กีฬาและนันทนาการ 
1.10 ส่งเสริมและพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพโดยการพัฒนาและนาวิทยาศาสตร์ทางการกีฬามาใช้อย่างจริงจัง 
1.11 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีการออกก าลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคณุภาพชีวิต 
2. การพัฒนาการศึกษา 
2.1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับสูม่าตรฐานสากลปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทาใหส้อดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่นในการสร้างกระบวนการเรยีนรู้โดยการมีสว่นร่วมของประชาชนในการสร้างกระบวน 
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การเรยีนรู้ปลูกฝังจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมวัฒนธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 สรา้งโอกาสและทางเลือกสาหรับประชาชนในการเข้าถึงบริการการศึกษาและแหล่งเรียนรูต้ลอดจนสร้างปัจจัยและสภาพแวดล้อมใหเ้อื้อ
ต่อการสร้างสังคมแห่งการเรยีนรูต้ลอดชีวิตอย่างต่อเนื่องให้กับคนทุกช่วงวัย 
2.3 ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการศึกษามุ่งสู่สากลพัฒนาระบบบริหารจดัการ
ความรู้เพื่อการเรียนรู้ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
2.4 สรา้งความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและสร้างหลักประกันโอกาสทางการศกึษาแก่ผู้ด้อยโอกาสผูย้ากไร้และผูพ้ิการ
รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายความร่วมมอืในการให้บริการและช่วยเหลือทางการศึกษาให้กับผู้ยากไร้และผู้ดอ้ยโอกาส 
2.5 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายรว่มกันระหว่างสถาบันการศึกษากบัชุมชน/วิสาหกิจชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ช่างท้องถิ่นทักษะ
อาชีพสู่ชุมชนรวมทั้งการรับรองและตรวจสอบคณุภาพสินค้าชุมชน 
2.6 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับความตอ้งการของตลาดเพื่อรองรับการเปดิเสรี
ประชาคมอาเซียน 
3. การพัฒนาการสาธารณสุข 
3.1 เพิ่มประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนเขา้ถึงบริการได้อย่างไมเ่ป็นอุปสรรครวมทั้งพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มี
คุณภาพมาตรฐาน 
3.2 พัฒนาระบบบริการวิชาการและการบริหารจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3.3 พัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคมุโรครวมทั้งการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของ
เครือข่าย 
3.4 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประเมินความเสีย่งและเตือนภยัสุขภาพรวมทั้งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ของผลิตภณัฑส์ุขภาพ 
3.5 สนับสนุนสร้างแรงจูงใจทักษะความรู้แก่อาสาสมคัรสาธารณสุขเพื่อรองรับการขยายภารกิจในการปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมสุขภาพและลด
ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังโดยเชื่อมโยงการดาเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. การสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 
4.1 ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นพระประมขุสร้าง
กลไกชุมชนในการส่งเสรมิประชาธิปไตยเพื่อให้เกดิความสมัครสมานสามัคคเีป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรชุมชนและผู้นาชุมชนให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการและการมสีว่นร่วมในการแก้ไขปญัหาสังคมของชุมชน 
4.3 ส่งเสริมกระบวนการเรยีนรู้ของชุมชนในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชนผ่านกลไกการพัฒนาศักยภาพของ
หมู่บ้านและชุมชน 
4.4 ส่งเสริมและพัฒนากองทุนหมูบ่้านและชุมชนเมืองให้มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
5. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
5.1 พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐแก่ประชาชนโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและเครื่องมืออันทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ
เชิงรุกเพื่ออานวยความสะดวกใหแ้ก่ประชาชน 
5.2 พัฒนาสมรรถนะข้าราชการให้มีจิตสานึกสาธารณะมาตรฐานดา้นคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลและทัศนคติทีเ่อื้อต่อการบริการ
ประชาชน 
5.3 สรา้งจิตสานึกค่านิยมจรรยาบรรณของข้าราชการในการปฏิบัติราชการด้วยคณุธรรมจรยิธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตตลอดจนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการอย่างต่อเนื่อง 
5.4 ส่งเสริมสนับสนุนใหม้ีการจดัทาแผนพัฒนาในทุกระดับอย่างมปีระสิทธิภาพรวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถของอ าเภอในการประสาน
และบูรณาการแผนพัฒนาในระดบัชุมชนต าบลและอ าเภอใหส้ามารถเช่ือมโยงกับการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ระบบแผนและ
งบประมาณของจังหวัดสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ได้ตรงตามความต้องการของประชาชน 
5.5 ส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคลไปสูร่ะบบท่ีเป็นสากลและมี
ประสิทธิภาพ 
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6. การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6.1 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของชุมชน/ประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน/ชุมชนการแก้ไขปัญหายาเสพตดิในเชิงรุกและ
พัฒนาระบบการเฝ้าระวังการแพรร่ะบาดของยาเสพตดิในหมู่บ้าน/ชุมชน 
6.2 เร่งรดัปราบปรามการค้ายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลในทุกๆด้านดาเนินการป้องกันมิให้กลุม่เสี่ยงตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดตลอดจนบาบัด
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพตดิให้สามารถกลบัไปใช้ชีวิตในสังคมไดโ้ดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
6.3 เสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ของรัฐในการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งและระงับ 
ข้อพิพาทเบื้องต้นรวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยเสริมสร้างความปลอดภัยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพ้ืนท่ี 
6.4 คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและผู้บรโิภคเชิงรุกเสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจและพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอานวยความยตุิธรรม 

วิสัยทัศน์พันธกจิและเป้าประสงค์ 
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2557-2561 

ในการด าเนินการพัฒนาเพื่อให้จังหวัดชัยภูมสิามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกจิในภูมิภาคมุ่งเน้นการเช่ือมโยงเกษตรกรรม–
อุตสาหกรรมเป็นหลักโดยยกระดบัมาตรฐานสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัยและพลังงานทดแทนพัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้าเพื่อเปน็
ศูนย์กลางความเจรญิของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ตลอดรวมถึงการพัฒนาคณุภาพการ
ท่องเที่ยวผลิตภัณฑไ์หมและ OTOP เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจมุ่งเนน้การบริหารจัดการน้ าแบบบรูณาการการพัฒนาคณุภาพชีวิตประชาชนผ่าน
การสร้างรายได้และพัฒนาคณุภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขยิ่งขึ้นและจากการวเิคราะหส์ถานการณ์ศักยภาพของจังหวัด
ชัยภูมิการระดมความคดิเห็นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการในพ้ืนท่ีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไดข้้อสรุปว่าจังหวัดชัยภูมิจะพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและลดความเหลื่อมล้ าของประชาชนโดยด าเนินการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาชีวิตความเป็นอยูไ่ปพร้อมกันการ
พัฒนาเศรษฐกิจจะเป็นการพัฒนาและต่อยอดจากจุดที่จังหวดัชัยภูมมิีศักยภาพอยู่แล้วคือการยกระดับโลจสิติกส์และการเพิ่มศักยภาพทาง
เกษตรกรรม–อุตสาหกรรมเพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่มในขณะที่ด้านความเปน็อยู่ของประชาชนจะเน้นด้านการยกระดับปากท้องและรายได้ของ
ประชาชนการพัฒนาคณุภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใตบ้ทบาทของจังหวัดใน 5 ปีข้างหน้าคือ 
•ศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษาที่เทียบเคียงระดับประเทศ 
•เป็นแหล่งยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
•เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่โดดเด่นของ 
ภูมิภาคและของประเทศ 
•เป็นแหล่งสร้างพลังงานท่ีใหญ่ที่สดุของประเทศ 
•เป็นแหล่งทรัพยากรป่าไม้ท่ีสมบรูณ์ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
•เป็นแหล่งผลิตโปแตชที่ใหญ่ที่สดุของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
วิสัยทัศน ์

“เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมเปน็แหล่งผลิตอาหารพลังงานทดแทนส าคัญ 
และเป็นสังคมคณุภาพที่พร้อมกา้วสู่ประชาคมอาเซียน” 

พันธกิจ 
1. ส่งเสรมิการพัฒนาการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
3. พัฒนาศักยภาพและขดีความสามารถภาคการเกษตร 
4. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเทีย่ว 
5. ส่งเสรมิการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิม่ขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัด 
7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ 
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เป้าประสงค์หลัก 
•เด็กเยาวชนและประชาชนของจังหวัดชัยภูมไิด้รบัการศึกษาท่ีมคีุณภาพ 
•ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่นไดร้ับการสืบสานคุณค่า 
•ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง 
•เกษตรกรมีรายไดสู้งขึ้น 
•การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิได้รับความนยิมเพิ่มสูงขึ้น 
•เป็นแหล่งสร้างพลังงานทดแทนท่ีใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
•ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
•มีระบบโลจสิติกส์ที่รองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงประเทศสู่ประชาคมอาเซียน 
•ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มไดร้ับการอนุรักษ์และฟื้นฟู 
•มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
Flag Ship ในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิในอนาคต 
1. ด้านการส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

�ศูนย์ความเป็นเลศิทางการศึกษาที่เทียบเคียงระดับประเทศ“โรงเรียนชัยภูมิวิวัฒน”์ 

�เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่เช่ือมโยงการจัดการเรียนการสอนทีม่ีคุณภาพเข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ 

�หลักสตูรและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

�ระบบสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศและสามารถจูงใจให้ครูดีครเูก่งเข้ามาร่วมด าเนินการจัด
การศึกษาได้มากข้ึน 
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน 

�ยกระดับมาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

�สร้างชุมชนเข้มแข็งและมสี่วนรว่มในการพัฒนาชุมชน 

�ด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ด้านการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตร 

�ถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ในพืชหลักได้แก่ข้าวอ้อยและมันส าปะหลัง 

�ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตวเ์ศรษฐกิจท่ีเป็นความหวังในอนาคตได้แก่พริกยางพาราโคเนื้อโคราชวากิวและไก่บ้านโคราช 

�สร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตรปลอดภยั 

�ปรับความเชื่อและทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับวิถีการเกษตรดั้งเดิม 
4. ด้านการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเท่ียว 

�ประชาสมัพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยว 

�ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้ไดม้าตรฐานมีภูมิทัศน์ท่ีโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 

�ปรับปรุงและพัฒนาตัวเมืองชัยภูมิให้น่าอยู่เกดิอัตลักษณ์ที่โดดเดน่และยังคงความเป็นแหล่งภมูิปัญญาดั้งเดมิเพื่อดึงดดูนักท่องเที่ยว 

�พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัตศิาสตร์วัฒนธรรมวิถีชีวิตความเคารพและศรัทธาต่อเจา้พ่อพระยาแล 

�เป็นแหล่งปลูกไม้ดอกไม้ประดบัส าคัญของประเทศ 
5. ด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

�ชุมชนสร้างพลังงานเพื่อเศรษฐกิจชุมชน 

�การบริหารจดัการพืชพลังงาน 

�ส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสร้างศักยภาพทางการเกษตร 

�การร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการผลิตพลังงานทดแทน 
6. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและรองรับการ 
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เจริญเติบโตของจังหวัด 

�สถานีรถไฟจัตรุัสเป็นศูนย์รวบรวมและพักสินค้าโลจิสติกส์จากประเทศไทยและจากประเทศในประชาคมอาเซียน 

�ตลาดศูนย์กลางการแลกเปลีย่นและกระจายสินค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศในประชาคมอาเซียน 

�พัฒนาถนนภายในชุมชนให้เช่ือมโยงการคมนาคมกับส่วนกลางเพือ่การขนถ่ายสินค้าเกษตรสู่ตลาดกลาง 
7. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

�การมสี่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

�หนึ่งต าบลหนึ่งอ่างเก็บน้ า 

�การใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ท้องถิ่น 
8. บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ 

�การให้บริการแบบเบด็เสร็จ 

�การมสี่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการ 

�การเพิ่มขดีความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์มาตรการและแนวทาง 
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ  พ.ศ. 2557-2561 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิด าเนินงานภายใต้พันธกิจหลัก 8 ประการได้แก ่
1) ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
3) พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตร 
4) พัฒนาศักยภาพดา้นการท่องเทีย่ว 
5) ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
6) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิม่ขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัด 
7) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ 
8) บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพและเพื่อตอบสนองต่อการ“เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและ

วัฒนธรรมเป็นแหล่งผลิตอาหารพลังงานทดแทนส าคัญและเป็นสังคมคุณภาพท่ีพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์
มาตรการและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิดังนี้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตรไ์ด้แก ่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคณุคา่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 

�เด็กเยาวชนและประชาชนสามารถเข้าถึงและไดร้ับการศึกษาทีม่คีุณภาพมากขึ้น 

�ศาสนาศลิปวัฒนธรรมและภมูปิัญญาท้องถิ่นไดร้ับการสืบสานคณุค่า 
มาตรการและแนวทาง 
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มาตรการที่ 1.1 มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษาท่ีเทียบเคียงระดับประเทศ 
แนวทาง 
1.1.1 สนับสนุนการจดัตั้งโรงเรียน“ชัยภูมิวิวัฒน์”ที่เป็นโรงเรียนคณุภาพสูงเทียบเท่าระดับประเทศส าหรับรองรับผู้เรยีนที่มีความสามารถ
พิเศษให้มีศักยภาพโดดเด่นท้ังในระดับเด็กเล็กประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
1.1.2 ส่งเสริมโรงเรยีน“ชัยภูมิวิวฒัน์”ให้มีขีดความสามารถสูงในทุกด้านดึงดูดครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความโดดเด่นและเป็นเลิศเข้า
มาร่วมด าเนินการจัดการศึกษาใหบ้รรลเุป้าประสงค ์
1.1.3 ขยายรูปแบบการศึกษาของโรงเรียน“ชัยภูมิวิวัฒน”์ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบความเป็นเลิศไปสู่เขตการศึกษาอื่นๆในจังหวัดชัยภูม ิ
1.1.4 สนับสนุนนักเรียนของโรงเรยีน“ชัยภูมิวิวัฒน์”ในการแข่งขันทางวิชาการในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 
1.1.5 จัดสรรทุนการศึกษาให้นักเรียนและนักศึกษาที่มีความสามารถสูงได้มโีอกาสศึกษาต่อจนถึงระดบัปริญญาเอกและกลับมาร่วมพัฒนา
จังหวัดชัยภูม ิ
มาตรการที่ 1.2 สร้างแรงจูงใจให้ครูดีครูเก่งมาร่วมจัดการเรียนการสอนที่จังหวัดชัยภูมมิากขึ น 
และส่งเสริมขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
แนวทาง 
1.2.1 สนับสนุนการจดัสวสัดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มขึ้นเพื่อดึงดูดให้บคุลากรที่มคีวามโดดเด่นใหม้าปฏิบตัิงานด้าน
การศึกษาท่ีจังหวัดชัยภมู ิ
1.2.2 สร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใหส้ามารถพัฒนาตนเองด้านการศึกษาจนถงึระดับปรญิญาเอก 
1.2.3 เสริมสร้างขีดความสามารถด้านภาษาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 
1.2.4 สนับสนุนใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาได้เปิดโลกทัศน์อาเซียนเพื่อน ามาถ่ายทอดและช่วยให้เยาวชนจังหวัดชัยภูมไิดต้ระหนกัและ
เตรียมพร้อมการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในป ี2558 
มาตรการที่ 1.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) ในการเชื่อมโยงการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเข้าสูจ่ังหวัดชัยภูมิ 
แนวทาง 
1.3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศให้สามารถรองรับการเรียนการสอนในทุกพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย
สามารถเชื่อมโยงครูที่มีศักยภาพในการสอนสูผู่้เรียนและผูป้กครองอย่างเป็นระบบผ่านโครงการ Asean School On-lineโดยจะช่วยให้ผู้เรยีน
สามารถเรียนรู้การเปลีย่นแปลงทางสังคมเพื่อก้าวสู่อาเซียนและมีโอกาสเข้าถึงทุกช่วงช้ันเรียน 
1.3.2 ส่งเสริมการน าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและระบบ WIFI มาใช้สนับสนุนการปฏิบตัิงานในหน่วยงานและสถานศึกษา 
1.3.3 จัดหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสถานศึกษาเพือ่สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรยีนการสอนส าหรับ
ผู้เรยีนที่มีขีดความสามารถแตกต่างกัน 
1.3.4 พัฒนาครูและผูเ้รียนใหม้ีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 
1.3.5 ผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เช่นมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารีที่มศีูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาที่
มีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือและบุคลากรรองรับการผลติสื่อการศึกษาเพื่อการเรยีนรู้ทั้งในระบบ 
ห้องเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของจังหวัดชัยภูม ิ
มาตรการที่ 1.4 ส่งเสริมและสนบัสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แนวทาง 
1.4.1 ปรับปรุงพัฒนาหลักสตูรและกระบวนการเรยีนการสอนโดยให้เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
1.4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนใหส้ถานศึกษาน าความรู้และภูมิปญัญาท้องถิ่นมาสร้างองค์ความรูเ้พื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
1.4.3 สร้างเวทีวิชาการเพื่อการพฒันาขีดความสามารถและการแขง่ขันให้กับนักเรียนและเยาวชนในพ้ืนท่ีทุกระดับ 
1.4.4 ส่งเสริมให้นักเรียนผลติและสร้างผลงานจากการเรยีน 
1.4.5 จัดให้มีพื้นท่ีภายในสถานศกึษาที่เน้นการใช้ภาษาต่างประเทศและการเรยีนรู้วัฒนธรรมเพื่อใหผู้้เรยีนพร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน 



44 
 

1.4.6 พัฒนาหลักสตูรที่บูรณาการการเรยีนการสอนในช้ันเรียนกับการปฏิบัตจิริง 
1.4.7 พัฒนารูปแบบและกระบวนการเรยีนรู้ที่สอดคล้องกับหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรการที่ 1.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชมุชนท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในการอนุรักษ ์
ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทาง 
1.5.1 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของชุมชนในการยกระดับศิลปวัฒนธรรมให้เป็นส่วนหน่ึงของ“วิถีชุมชนชาวชัยภูม”ิโดยบูรณาการกับการทอ่งเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม 
1.5.2 พัฒนาหลักสตูรการเรียนการสอนโดยการน าศิลปวัฒนธรรมของชาวชัยภูมิมาเป็นส่วนประกอบส าคัญที่เยาวชนต้องสัมผัสและเรียนรู้ 
1.5.3 ส่งเสริมผู้น าชุมชนในการเปน็แกนน าในการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในวาระและโอกาสต่างๆอยา่งต่อเนื่อง 
1.5.4 สร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ทันสมัยและสอดคล้องกับวิถีการเรียนรู้ของประชาชน 
มาตรการที่ 1.6 ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝีมือในท้องถิ่นให ้
มีขีดความสามารถพร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
แนวทาง 
1.6.1 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสตูรการเรยีนการสอนในระดับอาชีวศกึษาในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น 
1.6.2 พัฒนาแรงงานฝีมือให้มีคณุภาพมีศักยภาพและมีความพร้อมในการแข่งขันในตลาดแรงงานในระดับประเทศและประชาคมอาเซยีน 
ตัวชี วัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค/์ตัวช้ีวัดหน่วยนับ 
ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมายปี  พ.ศ.2557 2558 2559 2560 2561 
เป้าประสงค ์: เด็กเยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคณุภาพ 
ตัวชี วัด 
1. ระดับผลการประเมินคณุภาพการศึกษาของท้องถิ่นระดับ (พอใช้) 3 3.5 4 4.5 5 
2. ร้อยละของเด็กและเยาวชนท่ีได้ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่มช่ืีอเสียงเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 65 70 75 80 85 
3. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด  อปท.ที่มีผลการประเมินคณุภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 60 65 70 75 80 85 
เป้าประสงค ์: ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคณุค่า 
ตัวชี วัด 
1. ระดับผลการประเมินความคงอยู่และการสืบสานคุณค่าด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 
ระดับ N/A 3 3.5 4 4.5 5 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็ง 
และยั่งยืน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

�ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคพื้นฐานท่ัวไปของประชาชนในจังหวัดลดลง 

�รายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มมากข้ึน 

�ปัญหาดา้นยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง 
มาตรการและแนวทาง 
มาตรการที ่2.1 ส่งเสรมิการแก้ปญัหาส าคัญดา้นสาธารณสุขพื้นฐานของจังหวัดชัยภูมิ 
แนวทาง 
2.1.1 สนับสนุนใหม้ีการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรครวมทั้งการดูแลรักษาสุขภาพของคนในชุมชนและท้องถิ่น 
2.1.2 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น 
2.1.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุขแก่ชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 
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2.1.4 ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น 
มาตรการที ่2.2 ยกระดับมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ 
แนวทาง 
2.2.1 ส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดโดยใช้แนวคิด “การตลาดน าการผลติ” 
2.2.2 สร้างภาพลักษณ์และแบรนด์ผลติภณัฑ์ของจังหวัดชัยภมูิสู่อาเซียนเช่นข้าวหอมดงผ้าจากใยสับปะรดบรรจภุัณฑ์หมากผ้าไหมสับปะรด
มะม่วงมะขามหวานหม่ าเป็นต้นให้เป็นผลิตภณัฑ์ของฝากท่ีโดดเด่นของจังหวัดชัยภูมิ 
2.2.3 สนับสนุนชุมชนในการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ใหม้ีคุณค่าและมีมลูค่าเพิ่มโดยพัฒนาผลติภณัฑ์ใหมข่องชุมชนหรือต่อยอดจากผลิตภณัฑ์
ชุมชนเดิมให้ดีขึ้นท้ังนี้เน้นการสร้างความแตกต่างความแปลกใหม่และตรงตามความต้องการของผู้บรโิภค 
2.2.4 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภณัฑ์ชุมชนการสร้างเอกลักษณ์ในการผลิตสินคา้ของชุมชนและท้องถิ่น 
2.2.5 สนับสนุนให้ชุมชนวสิาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภมูิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับการน าองค์ความรู้สมยัใหม่มาใช้ยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพผลติภณัฑ์ชุมชน 
2.2.6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตภณัฑ์ชุมชนให้มีประสิทธิภาพสูงสดุโดยเน้นการลดต้นทุนการผลิตและสร้างมลูค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภณัฑ์สินคา้ด้านการเกษตรของจังหวัดโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.2.7 สร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาผลติภณัฑ์ชุมชนในเชิงการสร้างสรรค์ 
2.2.8 พัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการผลติภณัฑ์ทุกระดับตั้งแต่ผู้ผลิตผู้ประกอบการแปรรูปและผู้จ าหนา่ย 
2.2.9 ส่งเสริมการเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแหล่งใหม่ๆ โดยเน้นการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของจังหวัด 
2.2.10 เสรมิสร้างวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ 
2.2.11 เชื่อมโยงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีพื่อเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาอาชีพของชุมชน 
มาตรการที ่2.3 สร้างชุมชนเข้มแข็งมีเอกภาพและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่ 
แนวทาง 
2.3.1 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดรีะหว่างครอบครัวของประชาชนในชุมชน 
2.3.3 ปรับปรุงและสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสมส าหรับการอยู่อาศัยในชุมชนให้มีคุณภาพ 
2.3.4 สร้างความตระหนักในความส าคญักับผูสู้งอายุในครอบครัวเพื่อเป็นจุดเริม่ต้นของความสัมพันธ์อันเป็นรากฐานของความอบอุ่นของ
ครอบครัว 
2.3.5 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและผู้น าชุมชนเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
2.3.6 ส่งเสริมการสร้างสื่อท่ีเน้นการสร้างสรรค์สังคมและท้องถิ่นในการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องในท้องถิ่น 
2.3.7 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมอืจากภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดให้เข้มแข็ง 
2.3.8 จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรว่มมือระหว่างโรงเรยีนกับผู้ปกครองในการดูแลเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพตดิและ
การมีส่วนร่วมเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพตดิในท้องถิ่น 
2.3.9 จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาของจังหวัดให้เพียงพอโดยเฉพาะสิ่งอ านวยความสะดวกเช่นสนามกีฬาวัสดุอุปกรณ์ที่
ทันสมัยเพื่อการออกก าลังกายของคนในชุมชนและท้องถิ่น 
2.3.10 พัฒนาและจัดใหม้ีผูฝ้ึกสอนและอาสาสมคัรการกีฬาที่มีความรู้ประจ าศูนย์และสนามกีฬาอยา่งเหมาะสม 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  เป้าประสงค/์ตัวช้ีวัด  หน่วยนับ  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมายปี  พ.ศ.2557 2558 2559 2560 2561 
เป้าประสงค ์: ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคพื้นฐานท่ัวไปของประชาชนในจังหวัดลดลง 
ตัวชี วัด 
1. ร้อยละของผู้เจ็บป่วยด้วยโรคส าคัญที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ีลดลง (ไข้เลือดออกเลปโตสโปโรซิสไข้หวัดใหญ่)  ร้อยละ 1,125,997
ราย  5 8 10 12 15  เป้าประสงค ์: รายไดต้่อครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นตวัช้ีวัด 
1. ร้อยละของรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 15,794 บาท 5 10 15 20 25เป้าประสงค ์: ปัญหายาเสพ
ติดและอาชญากรรมลดลง 
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ตัวชี วัด 
1. ร้อยละของคดีความด้านยาเสพติดต่อปลีดลงร้อยละ 2,980 คด ี3 5 7 9 10 
2. ร้อยของคดีความด้านอาชญากรรมต่อปีลดลงร้อยละ 2,064 คดี 3 5 7 9 10 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์

�สินค้าการเกษตรหลักมีผลผลิตต่อไรสู่งขึ้น 

�สินค้าการเกษตรที่เป็นความหวังในอนาคตมีผลผลติต่อไรสู่งขึ้น 

�รายได้ภาคเกษตรต่อครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิม่มากข้ึน 
มาตรการและแนวทาง 
มาตรการที ่3.1 ส่งเสรมิการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิม่ผลผลิตต่อไร่ในพืชหลักได้แก่ข้าวอ้อยและมันส าปะหลัง 
แนวทาง 
3.1.1 ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพผลผลติตอ่ไร่ของพืชหลักของจังหวัดชัยภูมิได้แก่
ข้าวอ้อยและมันส าปะหลัง 
3.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลติเพื่อการเพิ่มผลผลิต 
3.1.3 เร่งรดัการปรับความเช่ือและทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับวิถีการเกษตรดั้งเดมิเพื่อให้เกิดการยอมรับในวิธีการทางการเกษตรแบบใหม่ที่
ได้ผลมากขึ้น 
3.1.4 สรรหาและเพิ่มขดีความสามารถของบุคลากรภาครัฐในกลุ่มเจ้าหน้าที่ด้านส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรการที ่3.2 ส่งเสรมิการผลติพืชและสัตวเ์ศรษฐกิจท่ีเป็นความหวังในอนาคตได้แก่พริกยางพาราโคเนื้อโคราชวากิวและไก่บ้านโคราช 
แนวทาง 
3.2.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสตัว์เศรษฐกจิได้แกโ่คเนือ้โคราชวากิวและไก่บ้านโคราชในชุมชนและพื้นที่ท่ีมีศักยภาพโดย
ด าเนินการในรูปแบบสหกรณ ์
3.2.2 ประสานให้เกิดความเชื่อมโยงกับโรงช าแหละโคเนื้อโคราชวากิวที่มีอยู่ในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 
3.2.3 เพิ่มขีดความสามารถของบคุลากรภาครัฐโดยเฉพาะกลุม่เจ้าหน้าท่ีปศุสัตวเ์จ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้การแนะน าเกษตรกรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2.4 ก าหนดพื้นที่ส่งเสริมการปลกูยางพาราให้เหมาะสมและเอื้อตอ่การบริหารจัดการเพื่อการเพิ่มมลูค่า 
3.2.5 ส่งเสริมการน าวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีด้านการผลิตพืชมาส่งเสริมการผลติลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้กับพืชอนาคตของ
จังหวัดชัยภูมไิด้แก่พริกและยางพารา 
มาตรการที ่3.3 สร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภยั 
แนวทาง 
3.3.1 สนับสนุนการแปรรูปผลผลติทางการเกษตร (อาหารปลอดภัย) ที่ตรงกับความต้องการของตลาดโดยเช่ือมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและ
สถาบันการศึกษาในรปูแบบโครงการ Northeastern Food Valley ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3.3.2 สร้างช่องทางการตลาดที่เชือ่มโยงไปสู่ผู้ประกอบการรายใหญด่้านการส่งออกอาหารปลอดภัย 
3.3.3 ส่งเสริมการตรวจสอบคณุภาพอาหารปลอดภัยใหไ้ด้ในระดับมาตรฐานอยา่งสม่ าเสมอ 
3.3.4 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ตลาดเกดิการยอมรับในคณุภาพอาหารปลอดภัยของจังหวัดชัยภูมิ 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  เป้าประสงค/์ตัวช้ีวัดหน่วยนับ  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมายปี  พ.ศ.2557 2558 2559 2560 2561  
เป้าประสงค ์: สินค้าการเกษตรหลักมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 
ตัวชี วัด 
1. ร้อยละของแปลงข้าวหอมมะลมิาตรฐาน GAP เพิ่มขึ้นร้อยละ N/A 5 10 15 20 25 
2. ร้อยละของผลผลิตมันส าปะหลงัต่อไร่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4,047 กก.(ต่อไร)่5 8 10 15 20 
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3. ร้อยละของผลผลิตอ้อยโรงงานต่อไรเ่พิ่มขึ้นร้อยละ 13,968 กก.(ต่อไร)่5 8 10 15 20 
เป้าประสงค ์: สินค้าการเกษตรที่เป็นความหวังในอนาคตมผีลผลติสงูขึ้น 
1. ร้อยละของผลผลิตพริกต่อไร่เพิม่ขึ้นร้อยละ 643 กก.(ต่อไร)่5 8 10 15 20 
2. ร้อยละของผลผลิตยางพาราต่อไร่เพิ่มขึ้นร้อยละ 78 กก.(ต่อไร)่5 8 10 15 20 
เป้าประสงค/์ตัวช้ีวัดหน่วยนับข้อมูลพื้นฐานเป้าหมายปี  พ.ศ.2557 2558 2559 2560 2561 
3. จ านวนเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อพันธุ์โคราชวากิวราย N/A 100 150 200 250 300 
4. จ านวนเกษตรกรที่เลี้ยงไก่บา้นโคราชราย N/A 200 250 300 350 400 
เป้าประสงค ์: รายไดภ้าคเกษตรตอ่ครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้น 
ตัวชี วัด 
1. ร้อยละของรายไดเ้กษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการข้าวหอมมะลเิพิ่มขึน้ร้อยละ N/A 5 10 15 20 25 
2. ร้อยละของรายไดเ้กษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการมันส าปะหลังเพิ่มขึน้ร้อยละ N/A 5 10 15 20 25 
3. ร้อยละของรายไดเ้กษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการอ้อยโรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ N/A 5 10 15 20 25 
4. ร้อยละของรายไดเ้กษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการพริกเพิ่มขึ้นร้อยละ N/A 5 10 15 20 25 
5. ร้อยละของรายไดเ้กษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการยางพาราเพิ่มขึ้นร้อยละ N/A 5 10 15 20 25 
6. ร้อยละของรายไดเ้กษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการโคเนื้อพันธุ์โคราชวากิวเพ่ิมขึ้นร้อยละ N/A - - - 5 10 
7. ร้อยละของรายไดเ้กษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการไกบ่้านโคราชเพิ่มขึน้ร้อยละ N/A 5 10 15 20 25 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์

�นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่จังหวัดชัยภูมิมากข้ึน 

�รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น 
มาตรการและแนวทาง 
มาตรการที ่4.1 ส่งเสรมิและเร่งรดัการประชาสัมพันธเ์ชิงรุกด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิให้เป็นรูปธรรม 
แนวทาง 
4.1.1 ปรับปรุงระบบการบริหารจดัการด้านการประชาสัมพันธ์ใหม้ปีระสิทธิภาพและแข่งขันได้ในระดบัประเทศและระดับประชาคมอาเซียน
มากขึ้น 
4.1.2 สร้างกลยุทธ์การประชาสมัพันธ์เชิงรุกแบบก้าวกระโดดเช่นการประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดชัยภูมิใหส้ามารถดงึดูด
สื่อมวลชนทัว่โลกเข้ามาน าเสนอขอ้มูลการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภมูิในช่วงการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียนในป ี2558 และรวมทั้งการสนับสนุนการประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อระดับชาติและนานาชาติ 
4.1.3 สร้างเวทีเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้บ่อยครั้งโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐและเอกชนเช่นจัด
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องใน 9 เทศกาลส าคัญของจังหวัดชัยภูมิเป็นต้น 
4.1.4 สนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยมาเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
มาตรการที่ 4.2 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ให้ได้มาตรฐานมีความความปลอดภัยและมีภมูิทัศน์ที่โดดเด่น
เป็นเอกลักษณ ์
แนวทาง 
4.2.1 สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานส าคญัในแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพื้นท่ีเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนด้านการท่องเที่ยวเช่นการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบสาธารณปูโภคในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสมรองรับนักท่องเที่ยวเป็นต้น 
4.2.2 สร้างกลยุทธ์ในการบริการดา้นท่ีพักอาศัยในพ้ืนท่ีท่องเที่ยวของจังหวัดให้เอื้อต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวรวมทั้งให้ความส าคัญกับ
การจัดระบบการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในทุกพ้ืนท่ี 
4.2.3 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและส่วนราชการในการอนุรกัษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมภายในแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มีความสมบรูณ ์
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4.2.4 ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในพ้ืนท่ีในการปรับปรุงเส้นทางและพัฒนาภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางที่เข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวในแต่ละพื้นท่ีให้สวยงามและโดดเด่นเพื่อเพิ่มจดุเด่นของแหล่งท่องเที่ยว 
4.2.5 จัดท าแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเส้นทางเข้าสู่แหล่งน้ าใหญ่ที่ก าลังจะพัฒนาขึ้นเพ่ือให้เป็นถนนสายท่องเที่ยวท่ีสวยงามพร้อมมีจุดแวะพัก
และจุดจ าหน่ายผลติภณัฑ์ชุมชนและของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว 
4.2.6 เร่งรดัการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่เช่นพิพิธภัณฑ์สัตวน์้ าบึงละหานบึงซึกวึกป่าปรงพันปีฯลฯโดยมีองค์ประกอบท่ีส าคัญอาทิ
พิพิธภัณฑ์สตัว์ดึกด าบรรพ์และโลกล้านปีอุทยานผักพื้นบ้านศูนย์เรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวน 
เฉลิมพระเกียรติเป็นต้น 
4.2.7 ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่เพ่ือจัดท าเป็นสวนสัตวเ์ปิดกลางคืน (Night Safari) เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
4.2.8 บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและหน่วยงานท่ีดูแลป่าไม้ในจังหวัดชัยภูมิในการวางแผนการ
ท่องเที่ยวในวาระต่างๆอย่างต่อเนือ่ง 
มาตรการที่ 4.3 ปรับปรุงและพัฒนาตัวเมืองชัยภูมิให้น่าอยู่เกิดอตัลักษณ์ท่ีโดดเด่นและยังคงความเป็นแหล่งภมูิปัญญาดั งเดิมเพ่ือดึงดูด
นักท่องเท่ียว 
แนวทาง 
4.3.1 ปรับปรุงและก่อสร้างสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ในพ้ืนท่ีซึ่งบ่งบอกถึงถิ่นก าเนิดรากฐานและสื่อความหมายถึงวิถีชีวิตความเปน็อยู่
ของคนในท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิใหม้ีความโดดเด่นยิ่งข้ึน 
4.3.2 พัฒนาวงเวียนบริเวณพื้นที่โดยรอบตัวเมืองชัยภูมิให้โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ทีส่ามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรมเช่นพัฒนาวัดชัย
ประสิทธ์ิให้เป็นจัตุรสัเมืองถนนบรรณาการอาคารส่วนราชการที่มีความเป็นเอกลักษณ์เมืองเป็นต้น 
4.3.3 จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวในลกัษณะของสถานท่ีจ าหน่ายสินค้าพื้นเมืองสินค้าทางวัฒนธรรมและสินค้าอ่ืนๆที่โดดเด่นของจังหวัดในรูปแบบ
ที่เป็นถนนคนเดินของจังหวัดชัยภมูิที่มีอัตลักษณ์เฉพาะ 
4.3.4 จัดให้มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวท่ีได้มาตรฐานสากลมีอาสาสมคัรท่องเที่ยวท่ีให้บริการข้อมลูการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิให้แก่
นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
มาตรการที่ 4.4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมวิถีชีวิตความเคารพและศรัทธาต่อเจ้าพ่อพระยาแล 
แนวทาง 
4.4.1 เสริมสร้างการเชื่อมโยงและสร้างสื่อแสดงถึงเรื่องราวในเอกลกัษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดชัยภมูใินแต่ละพื้นท่ีและเผยแพร่ให้เป็นที่
ประจักษ์และปรากฏแก่สายตาของประชาชนในประเทศและประชาคมโลก 
4.4.2 ส่งเสริมการน าวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นมาพัฒนาและเสริมสรา้งความโดดเดน่ในเชิง
ประจักษ์เพ่ือน าไปสู่การท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในเชิงจิตใจโดยจัดท าเส้นทาง 
ประวัติศาสตร์เจ้าพ่อพระยาแลเพือ่ให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสกับสถานท่ีจริงตามประวตัิศาสตรข์องเจ้าพ่อพระยาแล 
4.4.3 ส่งเสริมให้มหีมู่บ้านวิถีชีวิต “ชัยภูมิโบราณ” ที่คงเอกลักษณ์และบรรยากาศของชาวชัยภูมิในอดตีที่นักท่องเที่ยวสามารถช่ืนชมและ
สัมผสัได ้
4.4.4 ส่งเสริมความโดดเด่นในเรื่องราวตามรอยวิถีเส้นทางเจา้พ่อพระยาแลเน้นการน าเสนอในเชิงประจักษ์และสามารถสัมผัสได้ในเชิงจติใจ 
มาตรการที่ 4.5 พัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้เป็นแหล่งปลกูไม้ดอกไมป้ระดับส าคัญของประเทศ 
แนวทาง 
4.5.1 ศึกษาศักยภาพด้านการผลติไมด้อกไม้ประดับของจังหวัดชัยภูมิที่เหมาะสมกับสภาพภูมปิระเทศและภมูิอากาศในแตล่ะพื้นท่ี 
4.5.2 ส่งเสริมการปลูกไมด้อกไม้ประดับเป็นอาชีพเสรมิของจังหวัดชัยภูมสิู่ตลาดไม้ดอกไม้ประดับระดบัประเทศ 
4.5.3 ส่งเสริมการสร้างตลาดกลางไม้ดอกไม้ประดับเพื่อสนบัสนุนการน ามาเสรมิสร้างภูมิทัศน์ทีส่วยงามให้กับจังหวัดและแหล่งท่องเที่ยว
ส าคัญของจังหวัดชัยภมูิรวมถึงเพือ่ส่งออกจ าหน่ายทั่วประเทศ 
4.5.4 ส่งเสริมการตลาดจังหวัดชัยภูมิให้เป็น “เมืองมนต์เสนห่์ดอกไม้” ของประเทศมาตรการที ่ 
4.6 ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเท่ียวภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น 



49 
 

แนวทาง 
4.6.1 วิเคราะห์และปรับปรุงโครงสร้างอัตราก าลังเจา้หน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับภารกิจความรับผิดชอบเพื่อให้เป็นกลไกส าคญัในการผลักดันยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี 
4.6.2 จัดระบบการพัฒนาความรูค้วามสามารถทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิงานของบุคลากรด้านการบริหารจัดการและการ
บริการการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิทั้งบุคลากรของภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ประกอบการ 
และประชาชนในพ้ืนท่ีท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
4.6.3 ส่งเสริมความร่วมมือและการสรา้งเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวท้ังภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ประกอบการด้าน
การท่องเที่ยวและประชาชนในพ้ืนท่ีให้มีความเข้มแข็งและมีขีดความสามารถสูงขึ้น 
4.6.4 ส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ประกอบการประชาชนในพ้ืนท่ี
ท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว 
4.6.5 จัดให้มรีะบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถอย่าง
ต่อเนื่อง 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  เป้าประสงค/์ตัวช้ีวัดหน่วยนับ  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมายปี  พ.ศ.2557 2558 2559 2560 2561 
เป้าประสงค ์: การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิได้รับความนิยมเพิ่มสงูขึ้น 
ตัวชี วัด 
1. ร้อยละนักท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิเพิ่มขึ้นร้อยละ 731,361คน5 10 15 20 25เป้าประสงค ์: มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น 
ตัวชี วัด 
1. ร้อยละของเงินรายได้จากการทอ่งเที่ยวต่อปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 589ลา้นบาท5 10 15 20 25 
ยุทธศาสตร์ที ่5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคณุค่า 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

�ชุมชนพึ่งพาตนเองด้านพลังงานทดแทนของชุมชนได้มากข้ึน 

�ท้องถิ่นมีรายได้จากการผลติและจ าหน่ายพลังงานทดแทน 

�ชุมชนให้ความตระหนักและร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีคณุค่า 
มาตรการและแนวทาง 
มาตรการที่ 5.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนชุมชนสร้างพลังงานเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 
แนวทาง 
5.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลติพลังงานทดแทนและพลงังานทางเลือกในท้องถิ่นและชุมชน 
5.1.2 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าชุมชน “โรงไฟฟ้าชีวมวล” มาใช้ในชุมชนที่มีความพร้อมเพื่อการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานและ
การสร้างมูลค่าเพิ่มดา้นพลังงานในเชิงพาณิชย์ 
5.1.3 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรเช่นการใช้พลังงานไฟฟ้าในการสนับสนุนการ
ท างานของระบบการให้น้ าพืชแบบน้ าหยดเป็นต้น 
5.1.4 ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนด้านการจัดการพลังงานและร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนต่อเนื่องจนถึงระดับปรญิญาตรเีพื่อผลติบุคลากรด้านพลังงานมาสนับสนุนการก้าวสู่การเป็น 
แหล่งพลังงานทดแทนท่ีใหญ่ที่สุดของประเทศ 
มาตรการที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการพืชพลังงานอย่างครบวงจร 
แนวทาง 
5.2.1 วางแผนและก าหนดพื้นท่ีส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและพชืพลังงานอย่างชัดเจน 
5.2.2 สร้างระบบเช่ือมโยงการน าผลผลติจากพืชพลังงานจากภาคการผลิตดา้นเกษตรไปสู่ภาคการผลติด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
5.2.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชพลังงานทดแทนเพ่ือให้สามารถวางแผนการพัฒนาการผลิตพืชพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และครบวงจร 
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5.2.4 ส่งเสริมและให้ความรู้กับชุมชนเกี่ยวกับการน าผลผลิตจากพืชมาใช้เป็นพลังงานทดแทนเพ่ือลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในภาคการเกษตร
ภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน 
มาตรการที่ 5.3 ส่งเสริมและสนบัสนุนการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการผลิตพลังงานทดแทน 
แนวทาง 
5.3.1 ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหวา่งกลุ่มวิสาหกจิชุมชนแหล่งทุนภาครัฐและภาคเอกชนในการผลติพลงังานทดแทนเช่นการผลติไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานชีวมวลเป็นต้น 
5.3.2 สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ชุมชนเกี่ยวกับกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องในการด าเนินการผลติไฟฟ้าของชุมชนเช่นกฎหมายด้านการผลติไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์กฎหมายด้านการผลติไฟฟ้าจากพลังงานลมและกฎหมายด้านการผลติไฟฟ้าจาก 
พลังงานชีวมวลเป็นต้น 
มาตรการที่ 5.4 ส่งเสริมการสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
แนวทาง 
5.4.1 รณรงค์ให้ประชาชนตระหนกัถึงความส าคัญและความจ าเป็นของพลังงานในการพัฒนาท้องถิ่นและการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค/์ตัวช้ีวัดหน่วยนับ  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมายปี  2557 2558 2559 2560 2561 
เป้าประสงค ์: ชุมชนพึ่งพาตนเองด้านพลังงานทดแทนของชุมชนมากขึ้น 
ตัวชี วัด 
1. จ านวนบ่อแก๊สชีวภาพที่น ามาใช้เป็นที่ผลิตเชื้อเพลิงทดแทนแก๊สหุงต้ม 
บ่อ N/A 5 10 15 20 30 
2. จ านวนเตาเผาถ่านชีวมวลที่น ามาใช้เป็นที่ผลติเช้ือเพลิงทดแทนแก๊สหุงต้ม 
เตา N/A 5 10 15 20 30 
3. จ านวนวิสาหกิจชุมชนท่ีน าพลังงานสะอาดมาใช้ 
วิสาหกิจ N/A 20 30 50 80 100 
4. จ านวนครัวเรือนท่ีน าพลังงานสะอาดมาใช้ 
ครัวเรือน N/A 200 300 500 800 1,000 
เป้าประสงค ์: ท้องถิ่นมีรายได้จากการผลิตและจ าหนา่ยพลังงานทดแทน 
ตัวชี วัด 
1. ร้อยละของรายได้ที่เกดิจากการผลิตและจ าหน่ายพลังงานทดแทนของชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ N/A - - 5 10 15 
เป้าประสงค ์: ชุมชนให้ความตระหนักและร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีคณุค่า 
ตัวชี วัด 
1. ระดับผลการประเมินชุมชนในด้านความตระหนักและใช้พลังงานอย่างประหยดัและมีคณุค่าตามเกณฑ์ที่ 
ก าหนดระดับ N/A 3.5 3.5 4 4 5 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์

�มีมูลค่าการคา้สูงในเขตการพัฒนาพิเศษของจังหวัดชัยภูม ิ
มาตรการและแนวทาง 
มาตรการที่ 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพ่ือการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและโลจสิติกส์ในภูมิภาค 
แนวทาง 
6.1.1 ก าหนดให้อ าเภอจัตุรสัเป็นเขตการพัฒนาพิเศษ 
6.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาสถานรีถไฟจัตุรสัให้เป็นศูนย์รวบรวมและพักสินค้าโลจิสติกส์จากประเทศไทยและจากประเทศในประชาคมอาเซียน 
6.1.3 สนับสนุนการสร้างตลาดศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนและกระจายสินค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศในประชาคมอาเซียน 
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6.1.4 เร่งรดัการสรรหาและพัฒนาบุคลากรด้านโลจสิติกส์ใหม้ีความสามารถสูงในการเข้ามาบริหารจดัการ 
6.1.5 จัดระบบบริหารจดัการดา้นโลจสิติกส์และการค้าในเขตการพฒันาพิเศษให้มีประสิทธิภาพสูง 
มาตรการที่ 6.2 สนับสนนุการพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบการขนส่งภายในท้องถิ่นให้เชื่อมต่อกับส่วนกลาง 
แนวทาง 
6.2.1 สนับสนุนการพัฒนาถนนภายในชุมชนให้เช่ือมโยงการคมนาคมส่วนกลางเพื่อการขนถ่ายสินค้าเกษตรสู่ตลาดกระจายสินค้าส่วนกลาง 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค/์ตัวช้ีวัดหน่วยนับ 
ข้อมูลพื้นฐานเป้าหมายปี  พ.ศ.2557 2558 2559 2560 2561 
เป้าประสงค ์: มีมลูค่าการค้าสูงในเขตการพัฒนาพิเศษ 
ตัวชี วัด 
1. มูลค่าการซื้อขายในเขตการพัฒนาพิเศษล้านบาท N/A - - - 100 120 
ยุทธศาสตร์ที ่7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

�มีพื้นท่ีป่าไมเ้พิ่มขึ้น 

�ปริมาณน้ าเพื่อการเกษตรเพิ่มขึน้ 

�ปัญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง 
มาตรการและแนวทาง 
มาตรการที่ 7.1 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีจ านวนเพ่ิมขึ น 
แนวทาง 
7.1.1 ก าหนดขอบเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ท่ีชัดเจนเพื่อสนับสนุนการวางแผนในการอนุรักษ์และฟื้นฟู 
7.1.2 ส่งเสริมให้ยุวชนในพ้ืนท่ีมีสว่นร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ของชุมชนในรูปแบบของการรวมกลุม่เปน็ “ยุวชนรุ่นใหม่รักและหวงแหนป่า” 
7.1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในชุมชนในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและการดูแลทรัพยากรปา่ไม้อย่างมีคุณภาพด้วยความสมดุลและยั่งยืน 
7.1.4 ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้อย่างมีคณุภาพและเกิดประโยชน์สูงสดุ 
7.1.5 จัดกิจกรรมเพื่อการรณรงคส์ร้างจิตส านึกให้กับชุมชนตระหนกัในความส าคญัของป่าไม้กับผลกระทบจากการท าลายปา่อย่างต่อเนื่อง 
7.1.6 สนับสนุนการปลูกป่าในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
มาตรการที่ 7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐเอกชนและท้องถิ่นในการจัดให้มีแหล่งน  าขนาดใหญ่และแหล่งน  าชุมชนเพ่ือเพ่ิม
ปริมาณและรองรับการใช้น  าในภาคการเกษตรอย่างเพียงพอ 
แนวทาง 
7.2.1 เสริมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิให้เหน็ถึงความส าคัญและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างแหล่งน้ าขนาดใหญ่
ในพื้นที่ 
7.2.2 สร้างความร่วมมือกับภาครฐัเอกชนและภาคประชาชนเพื่อสะท้อนความต้องการที่เป็นเอกภาพของชาวชัยภูมิในความจ าเป็นต้องมีการ
พัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ของจังหวัด 
7.2.3 จัดหาและระดมทุนเพื่อใช้เป็นงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างแหล่งน้ าขนาดใหญ่และแหล่งน้ าของชุมชนทั้งจากรัฐบาลหน่วยงาน
ภาครัฐภาคประชาชนและภาคเอกชนภายในจังหวัด 
7.2.4 ผลักดันโครงการ “หนึ่งต าบลหนึ่งอ่างเก็บน้ า” เพื่อให้แต่ละพืน้ท่ีมีแหล่งน้ าส ารองเพื่อรองรับในช่วงฤดูที่มีปริมาณน้ ามากและไว้ใช้ในช่วง
ขาดแคลนน้ า 
7.2.5 วางแผนพัฒนาพ้ืนท่ีแหล่งน้ าขนาดใหญ่และเส้นทางเข้าถึงให้สวยงามมีจดุเด่นมีจุดแวะพักผ่อนระหว่างทางเพื่อเอ้ือต่อการเป็นสถานท่ี
ท่องเที่ยวและพักผ่อนแห่งใหม่ของจังหวัดชัยภูม ิ
มาตรการที่ 7.3 การน าเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและเพ่ิมมลูค่าทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
แนวทาง 
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7.3.1 ส่งเสริมการน านวัตกรรมทีไ่ด้จากการพัฒนาเทคโนโลย ี“เตาเผาขยะชุมชน” มาใช้ในการก าจัดขยะชุมชนและก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจในชุมชน 
7.3.2 เร่งรดัการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาความรู้ของชุมชนในการจัดการมลพิษและของเสีย 
7.3.3 เสริมสร้างความตระหนักและการมสี่วนร่วมรับผดิชอบในการจดัการขยะและมลพิษสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
7.3.4 สร้างความพร้อมเพื่อรองรับภัยพิบัติจากธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องของภัยแล้งและน้ าท่วม 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค/์ตัวช้ีวัดหน่วยนับ 
ข้อมูลพื้นฐานเป้าหมายปี  พ.ศ.2557 2558 2559 2560 2561 
เป้าประสงค ์: มีพื้นท่ีป่าไม้เพิ่มขึ้น 
ตัวชี วัด 
1. ร้อยละของพื้นที่ป่าไมเ้ปรียบเทยีบกับพ้ืนท่ีจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 2,418,292 ไร ่ : 7,986,429 ไร ่ 5 8 10 12 14 
เป้าประสงค ์: ปริมาณน้ าเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น 
ตัวชี วัด 
1. ร้อยละของปริมาณน้ าท่ีใช้ในภาคการเกษตรเฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 285ล้านลบ.เมตร  5 10 15 20 25 
เป้าประสงค ์: ปัญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง 
ตัวชี วัด 
1. ขีดความสามารถในการก าจัดขยะของชุมชนร้อยละ N/A 70 80 85 90 100 
ยุทธศาสตร์ที ่8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์

�ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

�บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถสูงในการให้บริการ 

�ภาคประชาชนมีส่วนร่วมสูงในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มาตรการและแนวทาง 
มาตรการที่ 8.1 เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
แนวทาง 
8.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบและกฎเกณฑต์่างๆในการบริหารจัดการให้เอื้อต่อระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
8.1.2 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
8.1.3 ปรับปรุงระบบการให้บริการในลักษณะการลดขั้นตอนการท างานและการพัฒนาให้มลีักษณะการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) 
8.1.4 พัฒนากระบวนการติดตามประเมินผลตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนนิงาน
ขององค์กร 
8.1.5 น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารและการให้บริการ 
8.1.6 พัฒนาดัชนีช้ีวัดการให้บริการ (KPI) ในระดับองค์กรระดับหนว่ยงานและระดับบุคคล 
8.1.7 ส่งเสริมให้มีกระบวนการมสีว่นร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการบริหารท้องถิ่น 
มาตรการที่ 8.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือสนับสนนุภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แนวทาง 
8.2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสือ่สาธารณะให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
8.2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชนท้ังภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ีเพื่อการเผยแพร่ข่าวสารให้กับประชาชน 
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8.2.3 จัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์กรในรูปแบบต่างๆ 
มาตรการที่ 8.3 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
แนวทาง 
8.3.1 วิเคราะห์โครงสร้างอัตราก าลังบุคลากรโดยเฉพาะสาขาเฉพาะด้านให้สอดคล้องและเอื้อต่อการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
8.3.2 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในงานท่ีรับผิดชอบมากยิ่งข้ึนโดยพัฒนาความร่วมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ีและจังหวัดใกล้เคียง 
8.3.3 พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีขีดความสามารถด้านภาษารองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
มาตรการที่ 8.4 สร้างความตระหนักและจิตส านกึในการให้บริการแก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แนวทาง 
8.4.1 ส่งเสริมการสร้างทัศนคติทีด่ีในการปฏิบตัิงานและความภักดตี่อองค์กรให้กับบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8.4.2 ส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค/์ตัวช้ีวัดหน่วยนับ 
ข้อมูลพื้นฐาน 
เป้าหมายปี  พ.ศ.2557 2558 2559 2560 2561 
เป้าประสงค ์: ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตัวชี วัด 
1. ระดับผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการระดับ N/A 3.5 3.7 3.9 4 4.5 
เป้าประสงค ์: บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถสูงในการให้บริการ 
ตัวชี วัด 
1ระดับผลการประเมินสมรรถนะ(Competency) เฉลีย่ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดบั N/A3.53.73.94 4.5 
เป้าประสงค ์: ภาคประชาชนมีส่วนร่วมสูงในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตัวชี วัด 
1. ระดับผลการประเมินการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนด 
ระดับ N/A 3.5 3.7 3.9 4 4.5 

นโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง 
นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม 

แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง  วันพุธที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง 

 
 ท่านประธานที่สภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
  ตามท่ีกระผมนายยุทธศาสตร์   วัชรธนาคม  ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทองในการ
เลือกตั้ง  เมื่อวันที่  ๕   มกราคม  ๒๕๕๖  และคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง  เมื่อวันที่  ๓๐  
มกราคม  ๒๕๕๖  แล้วนั้น 
  เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลธาตุทอง  เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา  ๔๘  ทศ  แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง  (ฉบับที่  ๑๓)  พ.ศ.   ๒๕๕๒  ความว่า 
  “ก่อนที่นายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่  ให้ประธานสภาเรียกประชุมสภาเทศบาล  เพื่อให้นายกเทศมนตรี
แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ  ทั้งนี้ภายในสามสิบวันแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี” 
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  บัดนี้  กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง  และคณะผู้บริหารได้ก าหนดแนวทางและนโยบายใน
การบริหารของเทศบาลต าบลธาตุทองแล้ว  โดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
และประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญยึดถือตามนโยบายรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทย  กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๑๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  
ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้อง  โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า  ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ด้านเศรษฐกิจ  ด้านการศึกษาและการกีฬา  ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  สังคมและ
ชุมชน  ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  และด้านการบริหารจัดการงานที่ดี  กระผมจึงขอน าเสนอท่านประธานสภาและ
สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบนโยบายของผม  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑.นโยบายด้านโครงสร้างพื นฐาน 
  ๑.๑พัฒนาเส้นทางคมนาคม  ถนนสายหลักและสายรองให้มีสภาพดี  มีมาตรฐาน  มีความปลอดภัยแก่
ประชาชนและครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่  เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและความเจริญเติบโตของท้องถิ่น 
  ๑.๒พัฒนาระบบระบายน้ าให้ได้มาตรฐานเพียงพอและทั่วถึง 
  ๑.๓พัฒนาการให้บริการด้านแสงสว่าง  ไฟฟ้าสาธารณระหว่างทางในหมู่บ้านตลอดถึงท่ีสาธารณะอย่าง
ทั่วถึงและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น 
  ๑.๔พัฒนาและปรับปรุงระบบน้ าประปาให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค 
  ๑.๕สนับสนุนถนนเพื่อการเกษตรและไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
 ๒.ด้านเศรษฐกิจ 
  ๒.๑สนับสนุนกองทุนต่าง ๆที่มีอยู่ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
  ๒.๒ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆให้มีศักยภาพ  และมีทักษะในการประกอบอาชีพ  พร้อมทั้งหาตลาดรองรับ 
  ๒.๓ส่งเสริมการค้า  โดยท าการปรับปรุงตลาดนัดให้สะอาด ปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี 
 ๓.ด้านการศึกษาและการกีฬา 
  ๓.๑สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนทุกระดับให้ทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่าง
เท่าเทียมกัน 
  ๓.๒พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลให้มีมาตรฐาน  เพ่ือเป็นการวางรากฐานที่ดีให้แก่เด็กที่จะเติบโต
มาเป็นก าลังส าคัญของท้องถิ่นและประเทศชาติ 
  ๓.๓ส่งเสริม   สนับสนุน  ปลกูฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬา  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การกีฬา  
ให้กับชุมชนและกลุ่มเยาวชน  เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของร่างกายอันส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  ๓.๔สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เยาวชน  ลานกีฬา  สถานที่ออกกก าลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้
เพียงพอกับความต้องกาของประชาชน 
  ๓.๕สนับสนุนด้านการจัดการให้มีและส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆให้มากข้ึน 
  ๓.๗สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ตเพ่ือให้ประชาชนได้แสวงหาความรู้ 
 ๔.ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
  ๔.๑ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น  ให้มีศักยภาพคงอยู่และแพร่หลายเป็นที่ยอมรับแก่บุคคล
ทั่วไปและทั่วถึง 
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  ๔.๒ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีต่าง ๆอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  อันดีงามของชุมชนในท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป 
  ๔.๓ส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น  และสนับสนุนกิจกรรมของวัดในชุมชน
อย่างต่อเนื่อง 
 ๕.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  สังคมและชุมชน 
  ๕.๑ผู้สูงอายุ  คนพิการ   ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเบี้ยยังชีพตามหลักเกณฑ์และนโยบายของ
รัฐบาลทุกคน 
  ๕.๒ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ี 
  ๕.๓ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)  ให้มีความพร้อม  และมี
คุณภาพสู่มาตรฐาน  โดยเทศบาลเป็นผู้สนับสนุนค่าตอบแทนตามระเบียบที่ก าหนด  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งเทศบาล
ต าบลธาตุทอง 
  ๕.๔สนับสนุนนโยบายของรัฐในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ๖.ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  ๖.๑พัฒนา  ปรับปรุงรถกู้ชีพฉุกเฉินให้มีความทันสมัย  รวมทั้งเครื่องมือ  เครื่องใช้  และอุปกรณ์ในการ
ช่วยชีวิตให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น 
  ๖.๒พัฒนาและดูแลรักษาความสะอาดในเทศบาล  โดยพัฒนาประสิทธิภาพการเก็บขนขยะให้ทั่วถึง  และ
จัดให้มีถังขยะเพียงพอกับปริมาณขยะอย่างเหมาะสม 
  ๖.๓สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน  (อสม.) 
  ๖.๔ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้สะอาด  สวยงาม  น่ามอง 
  ๖.๕ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ๗.ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
  ๗.๑ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องทุกข้ันตอน 
  ๗.๒ปรับปรุง  พัฒนาและจัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอและทันสมัย  เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว  มี
ประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการให้บริการแก่ประชาชน 
  ๗.๓พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ  สามารถรองรับการให้บริการประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็ว  โดย
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
  ๗.๔บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  โดยค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถิ่น  ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  ท่านประธานที่เคารพ 
  นโยบายที่น าเรียนมาแล้วในวันนี้  จะเป็นแนวทางในการด าเนินการในช่วงระยะเวลา  ๔  ปี  ตามความ
เร่งด่วนของการแก้ไขปัญหา  ซึ่งต้องวางอยู่บนพ้ืนฐานข้อมูลตามความเป็นจริง  รวมถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ  
สังคม  สถานการณ์ต่าง ๆที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต  รวมถึงระเบียบ  กฎหมายและงบประมาณของเทศบาลต าบลธาตุทอง   
ซึ่งนโยบายพร้อมที่จะได้รับการปรับปรุงตามสภาพปัญหาและความต้องการของพ่ีน้องชาวเทศบาลต าบลธาตุทอง  ซึ่งก็จะ
พยายามด าเนินการให้ครอบคลุมทุกด้านโดยอยู่ภายใต้อ านาจหน้าที่ระเบียบ  กฎหมาย  ข้อบังคับที่ถูกต้อง  โดยนโยบาย
ดังกล่าวจะประสบความส าเร็จและบรรลุผลได้ก็ด้วยความร่วมมือสนับสนุน  จากท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทองทุก



56 
 

ท่าน  พ่ีน้องประชาชนที่รักทุกท่าน  และเจ้าหน้าที่ทุกส่วนในการร่วมกันท างานให้บรรลุผลส าเร็จ  กระผมขอยืนยันถึงความ
ตั้งใจจริง ที่จะท าหน้าที่ในฐานะนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง  โดยมีหลักในการบริหารว่า “สานงานต่อ ก่องานใหม่ เพ่ือ
ธาตุทองของเรา” 
  และขอให้ความเชื่อมั่นว่าจะท าหน้าที่ให้ดีที่สุดเต็มความสามารถ  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  เที่ยงธรรม  
โปร่งใส  ตรวจสอบได้  โดยเห็นแก่ประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนเป็นที่ตั้ง 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
  1.  ค าขวัญเทศบาลต าบลธาตุทอง 
   โสกอรางหนองน้ าใหญ่   ผลิตเกษตรแบบปลอดภัย  เพลินใจป่าภูหลง  ชูธงสิ่งทอ   

สานต่อธรรมาภิบาล  เที่ยวงานสรงน้ าพระธาต ุ
  2.  วิสัยทัศน ์ (Vision)  การพัฒนาของเทศบาลต าบลธาตุทอง 
   “พัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจด ี ประชาชนมีความรู้  บ้านเมืองน่าอยู่สะอาดตา 
  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจดัการบ้านเมืองและสังคมดี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน” 
  3.  พันธกิจ  (Mission) 
   1.  พัฒนาการศึกษาเพื่อให้ประชาชนมีความรู้เพิ่มมากที่ดีขึ้น 
   2.  พัฒนารายได้เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพท าหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว 
   3.  พัฒนาผลผลิตเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน 
   4.  พัฒนาการเกษตรให้มีคณุภาพ 
   5.  พัฒนาสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู ่
   6.  การสนับสนุนและช่วยเหลือผูสู้งอายุ  ผู้พิการ  ผูด้้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์ในหมูบ่้านให้มีชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นโดยที่เป็นการพึ่งพาคนอื่นให้น้อยลง  ท่ัวถึงและเป็นธรรม 
   7.  ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย  จัดหาสถานท่ีออกก าลังกายและสถานที่พักผ่อนเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
   8.  อนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น  โดยการอบรมปลูกฝังให้ความรู้และเผยแพร่
แก่เด็กและเยาวชนได้สืบทอดต่อไป  มีการสนับสนุนวัฒนธรรมให้คงอยู่เป็นประจ าทุกปี 
   9.  พัฒนาปรับปรุง ท านุ บ ารุงทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ ์
   10. พัฒนาการคมนาคมขนส่งใหไ้ด้มาตรฐานและทั่วถึง 
   11.  พัฒนาบริหารท้องถิ่นตามหลกัธรรมาภิบาลเกิดความโปร่งใส   
  4.  จุดแข็ง  (Strength) 
   1.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศนม์าก  ควบคู่กับมีความรู้และประสบการณ์ 
   2.  ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไมม้ีความอุดมสมบรูณเ์ช่น  ข้าว  อ้อย  มันส าปะหลัง  ข้าวโพด  ยูคาลปิตัส  
และยางพารา  หน่อไม้  เห็ด  มะไฟ  ฯลฯ   
   3.  ป่าไม้มีความอดุมสมบูรณ ์
   4.  มีกลุม่อาชีพ  คือ กลุ่มผลติผา้ไหมที่มีคุณภาพ 
   5.  มีกลุม่  องค์กรต่าง ๆ  ส่วนราชการต่าง ๆ  ที่คอยประสานให้ความช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแกป่ระชาชน
ประจ าหมู่บ้านต่าง ๆ  จ านวน  13  หมู่บ้าน  ที่มีความเข้มแข็ง 
   6.  มีเกษตรกรผู้ผลิตทีส่ามารถถ่ายทอดและให้ความรู้เกีย่วกับการเกษตรแก่ประชาชนท่ัวไปได้ 
   7.มีตลาดจ าหน่ายสินค้าอุปโภค  บริโภคประจ าต าบล  ที่บริเวณตลาดนัดบ้านหนองบัวค า 
   8.  มีการส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนท่ัวไปไดส้นใจการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพร่างกาย 
ที่แข็งแรงสมบูรณ์  เช่น  กลุ่มออกก าลังกาย  การประกวดเต้นแอโรบคิ  ฯลฯ  เป็นต้น   
  5.  จุดอ่อน  (Weakness) 
   1.  ประชาชนขาดการพึ่งตนเองเหมือนทุกปีท่ีต้องคอยของบประมาณจากรัฐก่อน 
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   2.  งบประมาณมีไมม่ากเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดพื้นท่ี 
   3.  บุคลากรขาดประสบการณ์ไมค่่อยได้เข้าอบรมหลักสตูรตามที่ก าหนดเพื่อพัฒนาตนเอง  เช่น  การอยู่
แบบเดิม ๆไมไ่ด้ขนขวายหาความรู้ 
   4.  ประชาชนขาดการเสียสละไมค่่อยลงทุนด้วยตนเองก่อน เช่น  ต้องให้ขอร้องอยู่ตลอด 
   5.  ผู้น ากลุ่มชุมชนไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
  6.  โอกาส  (Opportunity) 
   1.  มีการจัดท าโครงการ  แผนงาน  และกิจกรรมที่เกินศักยภาพของเทศบาล  เพื่อเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  เพื่อพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือถ้าเป็น
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวดั  หรือมีความจ าเป็นแตไ่ม่อยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ ฯรวบรวมจดัท าเป็น  “  บัญชีโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ  (กบจ.)  ” 
   2.  มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์  และมีความสมดุลทางธรรมชาติ  
โดยวิธีการปลูกป่า  ซึ่งเป็นแหล่งเก็บรักษาน้ าตามธรรมชาติได้เป็นอย่างดี 
   3.  มีการก่อสร้างและปรับปรุงลานค้า  ตลาดชุมชนในหมู่บ้าน  ต าบลให้สามารถใช้เป็นสถานท่ีจ าหนา่ยและซื้อ
สินค้าของประชาชนได้  และพร้อมที่จะพัฒนาให้เจรญิก้าวหน้าต่อไปเรื่อย ๆ 
   4.  มีการตั้งงบประมาณส าหรับการสนับสนุน  และส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน  จ านวน  13  
หมู่บ้านในทุกปี  และมีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 
   5.  มีการสนับสนุนการจดังานประเพณี  วัฒนธรรม  และภมูิปัญญาท้องถิ่นของหมู่บ้านให้คงอยู่ต่อไปรวมทั้งมี
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนท่ัวไปสนใจการท ากิจกรรมทางศาสนาให้มากขึ้น 
   6.  ประชาชนในหมู่บ้าน  ต าบลมกีารจัดท าโครงการ  หรือเข้าร่วมกจิกรรมการออกก าลังกายของเทศบาลต าบล
ธาตุทอง  โรงเรียน  โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพชุมชนต าบลบ้านธาตุ  และหน่วยงานอื่น ๆอย่างสม่ าเสมอ  ท าให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบูรณ ์
   7.  มีการจัดตั้งชมรมผูสู้งอายุประจ าต าบล  เพื่อคอยให้ความช่วยเหลือ  แนะน า  ให้ค าปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับ
สวัสดิการของผู้สูงอายุในหมู่บ้าน  ต าบลให้ได้รับสวัสดิการด้านต่าง ๆอย่างครบถ้วน  และเพียงพอ 
   8.  ในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่าง ๆ  ให้ความส าคัญกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของเด็ก  สตรี  
ผู้ด้อยโอกาส  ผูสู้งอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์   และผู้ได้รับความเดอืดร้อนต่าง ๆในชุมชนมากขึ้น 
   9.  มีการน าแนวความคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  เรื่อง  “  เศรษฐกิจพอเพียง  ”  มาใช้เป็น
แนวทางในการด ารงชีวิตของประชาชนในยุคปัจจุบัน  ซึ่งจะมีผลให้ประชาชนรู้จักวิธีการใช้ชีวิตแบบพอเพียง  คือ  ไม่ฟุ่มเฟือย  ไม่ฟุ้งเฟ้อ  ไม่
หรูหรา  แต่พอเพียง  สิ่งเหล่านี้จะท าให้การด ารงชีวิตของประชาชนในปัจจุบันด าเนินไปอย่างมีความมัน่คงถาวร  ไม่ต้องรับภาระหนี้สิน  
หรือไมส่ร้างภาระความเดือดร้อนให้แก่ใคร  มีความสุขตามอัตภาพของตัวเอง 
  7.  อุปสรรค  (Threat) 
   1.  งบประมาณทีไ่ด้รับอุดหนุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  ส่วนกลางไมม่ีงบประมาณมาให้   
   2.  ขาดแคลนแรงงาน   
   3.  การเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศ  ปัจจัยด้านการผลิต 

4.  สภาพเศรษฐกิจ  และค่าครองชีพและราคาสินค้าอุปโภคบรโิภค  มีราคาสูงขึ้น   
  8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลธาตุทอง 
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรพัยากรมนุษย์และสังคม 
   มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
    -  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนภายในต าบล 
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    -  แนวทางการพัฒนา  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  และการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน   
    -  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 
    -  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการด าเนินงานดา้นสาธรณสุขมลูฐาน 
    -  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อเสริมสรา้งสุขภาพ 
    -  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
    -  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่ผูสู้งอายุ  ผู้พกิาร ผู้ป่วยเอดส์  และผูด้้อยโอกาส
ภายในต าบล 
   2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
    -  แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสทิธิภาพในการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
    -  แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสทิธิภาพในการจัดเก็บขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 
    -  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในต าบลให้มคีวามน่าอยู ่
    -  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงระบบก าจัดน้ าเสียจากครัวเรือนใหม้ีประสิทธิภาพโดยการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าเสีย  คสล.  รูปตัว  U  รูปตัว  V  หรือร่องระบายน้ าปากลิ้นรางถนนภายในหมู่บ้าน 
    -  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการประกอบอาชีพไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 
   3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
    -  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ใหแ้ก่ประชาชน 
   4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  การจราจร  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
   มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
    -  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างถนน  คสล.  ถนน  คสม.  ถนนลาดยาง  ภายในหมู่บ้าน  ภายใน
ต าบล  ระหว่างต าบลและถนนเพือ่การเกษตร 
    -  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาระบบสื่อสาร  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
    -  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้ในการอุปโภค  บริโภค 
   5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  การบริหาร 
   มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
    -  แนวทางการพัฒนา  การสร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลังใหม้ีความมั่นคง  และเพียงพอในการ
บริหารงานทุกด้าน 
    -  แนวทางการพัฒนา  จดัให้มีบุคลากร  วัสดุอุปกรณส์ าหรับใช้ในการบริหารงานอย่างเพียงพอ 

-  แนวทางการพัฒนา  เพิ่มพูนความรู้และเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน 
ต าบลพนักงานจ้างและคณะผู้บริหารและ ส.ท. 
    -  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการบริการประชาชนเน้นความรวดเรว็โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
    -  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    -  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนการบริหารงานของส่วนราชการตา่ง ๆ 
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3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลธาตุทอง 
            แบบ  ยท.  01 

 
 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลธาตุทอง  พ.ศ.  2560 – 2563 
 

 
ยุทธศาสตร ์   พัฒนาขีดความสามารถ  พัฒนาการท่องเที่ยว  บรหิารจัดการทรัพยากร  พัฒนาสงัคมและคุณภาพ 
จังหวัดชัยภูม ิ   ในการผลิตการจัดการ  ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  ชีวิตตามหลักปรัชญา 

สินค้าและบริการสร้าง     แบบมสี่วนร่วมอย่างยัง่ยืน  เศรษฐกจิพอเพียง 
มูลค่าเพิม่อย่างม ี
ประสิทธิภาพและยัง่ยืน 
 
 
 
 

                              การเพิ่มประสิทธิภาพ              การเพิ่มประสิทธิภาพ               การเพิ่มประสิทธิภาพ                     ปรับปรุงและพัฒนาคุณ             ส่งเสริมการตลาด และการ           ส่งเสริมองกรปกครองส่วน             การอนุรักษ์ฟื้นฟู               การพัฒนาระบบการ        การเตรียมความพร้อม         การพัฒนาสังคมคุณ      การพัฒนาการ    การพัฒนาการ    การสร้างความเข้ม    การบริหารกิจการ    การรักษาความม่ันคง  
                              และศักยภาพการผลิต             และศักยภาพการผลิต               และศักยภาพของสินค้าและ              ภาพแหล่งท่องเท่ียวให้มี           การประชาสัมพันธ์การท่อง          ส่วนท้องถ่ินในการบริหาร               ทรัพยากรธรรมชาติ           การบริหารจัดการ           เพื่อรับมือกับภัยพิบัติทาง     ภาพชีวิต                    ศึกษา              สาธารณสุข        แข็งของชุมชน         บ้านเมืองท่ีดี          ความปลอดภัยในชีวิต  
                              ภาคการเกษตร                     ภาคอุตสาหกรรม                      บริการ                                     คุณภาพมาตรฐาน                  ท้ังในและต่างประเทศ                  จัดการการท่องเท่ียว                    และสิ่งแวดล้อม               ทรัพยากรธรรมชาติ         ธรรมชาติและการเปลี่ยน               และทรัพย์สิน          

                                       ให้เกิดความสมดุลและย่ัง                                                  และสิ่งแวดล้อมอย่าง        สภาพภูมิอากาศ                         
                  ยืน                                             
                       
                                     
   

  
ยุทธศาสตร์            การพัฒนาศักยภาพและขีด        การพัฒนาศักยภาพการ                            การพัฒนาศักยภาพการ        การพัฒนาโครงสร้างพื้น                           การส่งเสริมการอนุรักษ์      การจัดการทรัพยากรธรรม                   การพัฒนาคนและ                 การพัฒนาคุณภาพชีวิต           การพัฒนาศักยภาพและ 

การพัฒนา             ความสามารถด้านการเกษตร          การท่องเท่ียว                                 การท่องเท่ียว             ฐานเพื่อรองรับการเป็น                                                        และใช้พลังงานอย่าง          ชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมี             สังคมท่ีมีคุณภาพ                  และความเป็นอยู่ของ              ขีดความสามารถด้านการ 

ของอปท.                                             ศูนย์กลางทางการตลาด                                                       อย่างมีคุณค่า                      ส่วนร่วมและย่ังยืน               ประชาชนให้เข้มแข็งและ          เกษตร 
ในเขตจังหวัด 
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                   และการเชื่อมโยงสู่ประเทศ          ย่ังยืน      
                    ในประชาคมอาเซียน      

            
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์                   3.ยุทธศาสตร์การ              4.ยุทธศาสตร์การ                  2. ยุทธศาสตร์การ         1.ยุทธศาสตร์การ                                             5.ยุทธศาสตร์การ   
การพัฒนา                  พัฒนาด้านเศรษฐกิจ             พัฒนาด้านสาธารณูปโภค                         พัฒนาด้านทรัพยากร         พฒันาด้านทรัพยากร                                   พัฒนาด้านการบริหาร 
เทศบาล                        สาธารณูปการ                 ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม         มนุษยแ์ละสังคม     
ต าบล                   
ธาตุทอง 

 
        
 
 
 
 

แนวทาง                  1.แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการ       1.แนวทางการพัฒนาก่อสร้างถนน                             1.แนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ                                                               1.แนวทางการพัฒนาส่งเสริม 1.แนวทางการพัฒนา การสร้างเสถียรภาพ 

         ประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่            คสล. ถนน คสม. ถนนลาดยาง ในการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ                                                                การศึกษาและการเรียนรู้ ทางเงินการคลังให้มีความม่ันคง และเพียงพอ 

การพัฒนา                                                                              ประชาชน                                          ภายในหมู่บ้าน ภายในต าบล                                                                                         ให้แก่เด็กและเยาวชนภายในต าบล และเพียงพอในการบริหารงานทุกด้าน 

 ระหว่างต าบลและถนนเพื่อการ 
 เกษตร 2.แนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิ 2.แนวทางการพัฒนาป้องกัน 2.แนวทางการพัฒนา จัดให้มีบุคลากร วัสดุ 
 และแก้ไขปัญหายาเสพติด อุปกรณ์ส าหรับใช้ในในการบริหารงานอย่าง 
                                                                                                                                                                                                                                                        2 .แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ภาพในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและ และการเสริมสร้างความ เพียงพอ 
                                                                                                                                                                                                                                                         ระบบสื่อสาร การพัฒนาระบบสื่อสาร                        สิ่งปฏิกูล ปลอดภัยในชีวิต 
 สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 3.แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งน้ า 3.แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 3.แนวทางการพัฒนาส่งเสริม                    3.แนวทางการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และเพิ่มพูน 
 เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค ประเพณีและวัฒนธรรมและ                     ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน                                  ส่วนต าบลพนักงานจ้างและคณะผู้บริหาร ส.ท. 
 
  ภายในต าบลให้มีความน่าอยู่             4.แนวทางการพัฒนาส่งเสริม 4.แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการบริการประชาชน 
 เน้นความรวดเร็วโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 4.แนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบ การด าเนินงานด้านสาธารณสุข 
 มูลฐาน 5..แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
 ก าจัดน้ าเสียจากครัวเรือนให้มีประสิทธิ 5.แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการ ประชาชน 
 ออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้าง 6.แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการบริหารงานของ 
 ภาพโดยการก่อสร้างร่องระบายน้ าเสีย สุขภาพ ส่วนราชการต่างๆ 
 6.แนวทางการพัฒนาส่งเสริม 
 คสล.รูปตัวUรูปตัวVหรือร่องระบายน้ า ความเข้มแข็งของชุมชน 
 7.แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ปากลิ้นรางถนนภายในหมู่บ้าน 
 จัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ 
 5.แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการประ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  และผู้ด้อย 
 กอบอาชีพไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม โอกาส 
 
 
 

 
ผลผลิต/โครงการ      1.โครงการสนับสนุน 1. โครงการฝึกอบรม                    1.โครงการสนับสนุนงบประมาณ 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 1.โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  

  
                                        กิจการศึกษาให้แก่                    ราษฎรอาสาสมัครพิ เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพ                 เสริมเหล็กในพื้นท่ีต าบลธาตุทอง    

                                     ศูนย์เรียนชุมชน(กศน.)                ทักษ์ป่า (รสทป.) ให้แก่กลุ่มอาชีพภายในต าบล                 จ านวน 13 หมู่บ้าน    
                         ให้แก่ศูนย์การเรียนชุมชน     2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีประจ าปี                                                        
                                      (กศน.)ให้แก่ประชาชนภาย      
                                       ในต าบล      
     2.โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์                   2.โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร    

      ในการประกอบอาชีพให้กลุ่ม                  ในพื้นท่ีต าบลธาตุทอง จ านวน 13 หมู่บ้าน 1.โครงการจัดให้มีงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน 
   2.โครงการสนับสนุน               2. โครงการรณรงค์ อาชีพภายในต าบล   ค่าจ้างและผลตอบแทนอื่นๆ ส าหรับพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจ า   
 ให้แก่โรงเรียน เช่น ให้ประชาชนในต าบล    พนักงานจ้าง 

  การจัดโครงการ                    มีความระหนักในการรัก 
 ทัศนศึกษาดูงานการ               ษาทรัพยากรธรรมชาติ 3.โครงการจัดท าผลิตภัณฑ์                  3. โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่  
 การจัดซื้อสื่อการเรียน             และสิ่งแวดล้อม มีการ บรรจุหีบห่อ สินค้าโอท็อป                   บ้านในพื้นท่ีต าบลธาตุทอง จ านวน 
 การสอนวัสดุ อุปกรณ์             ระวังจุดตรวจ และมีการ                    13 หมู่บ้าน  2.โครงการจัดให้มีงบประมาณเพื่อเป็นเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง 
 ประกอบการเรียน                  ประชาสัมพันธ์    คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง 
 อุปกรณ์กีฬา ชุดนักเรียน   4.โครงการจัดฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ 
 ทุนการศึกษาจัดพาหนะ          โครงการจัดศึกษาดูงานให้กลุ่ม 
 รับส่งนักเรียนท่ีอยู่ถ่ิน  อาชีพภายในต าบล                  4. โครงการยกร่องพูนดินถนนเพื่อการ 
 ทุรกันดาร เป็นต้น                  3. โครงการฟื้นฟูป่าภูหลง                    เกษตรในพื้นท่ีต าบลธาตุทอง  3.โครงการจัดให้มีงบประมาณเพื่อเป็นค่ารับรองพิธีการ  
 บ้านตาดภูทอง หมู่ท่ี12                                                                                                        จ านวน 13 หมู่บ้าน 
    
                              และบ้านตาดรินทองหมู่ 
 ท่ี 6  5.โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง   4.โครงการจัดท าระบบสารสนเทศและจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการโฆษณา 

                                     3. โครงการสนับสนุนอาหาร  ลานค้า ตลาดชุมชน บ้านหนอง                  5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางประเภท ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล  
                                      กลางวันโรงเรียน/อาหาร  บัวค า หมู่ท่ี 8 และบ้านอื่นๆ                  ผิว ทาง2 ข้ัน ในพื้นท่ีต าบลธาตุทอง 
                                      เสริม(นม)ให้แก่โรงเรียน                                              จ านวน 13 หมู่บ้าน  
                                                                                   
   
  4. โครงการปลูกป่า 
  รักษาสิ่งแวดล้อม 
 

น้อมถวายองค์พระราชินี 
                                                                             
         1. โครงการจัดซื้อภาชนะ                       เพื่อรองรับขยะจากบ้านเรือน  

   4.โครงการสนับสนุน    6.โครงการจัดซื้อพันธุ์พืช-พันธุ์สัตว์                      6.โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม 5.โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารส านักงานเทศบาลต าบลธาตุทอง   
    อาหารกลางวัน/  ให้แก่ประชาชนภายในต าบล                     ภายในต าบลธาตุทอง จ านวน 13 หมู่บ้าน หอประชุม ห้องสุขา โรงจอดรถ ฯลฯ 
   อาหารเสริม(นม) 2.โครงการก่อสร้าง 
   ให้แก่ศูนย์พัฒนา                     เตาเผาขยะประจ าต าบล 
   เด็กเล็ก  7.โครงการสนับสนุน การใช้เกษตร 
 
     อินทรีย์ป้องกันและก าจัดศัตรูพืช                     7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 6.โครงการค่าใช้จ่ายหมวดสาธารณู    
   5.โครงการก่อสร้างต่อเติม        3. โครงการปรับปรุงฝังกลบ ให้แก่ประชาชนภายในต าบล                     สายห้วยหอย(คุ้มน้อย) หมู่ท่ี11- ปโภค 

หรือปรับปรุงศูนย์ฯและ           บ่ขยะท่ีท้ิงขยะประจ าต าบล                           บ้านหนองกุงเก่า หมู่ท่ี 14 ต าบลกวางโจน 
สนับสนุนการด าเนินการ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  8.โครงการก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชน 
ภายในต าบลธาตุทอง             4. โครงการรณรงค์ให้สถานท่ี ประจ าต าบล   7.โครงการค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

    ราชการ;วัดและประชาชนติด 
   ตั้งบ่ดักไขมันให้ครบทุกครัวเรือน                      8.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหนองกุง 
   6.โครงการประกวดศูนย์                       ใหม่ หมู่ท่ี3 ต าบลธาตุทอง-หนองกุงเก่า  

พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่  9.โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/                     หมู่ท่ี 6 ต าบลกวางโจน 8.โครงการจัดให้มีค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 
      5.โครงการรีไซเคิล ลดปัญหา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการผลิต   แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน/ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
     โลกร้อน ปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ 
  
   7.โครงการจัดกิจกรรมงาน 

วันเด็กแห่งชาติประจ าปี          6.โครงการชุมชนสะอาด 10.โครงการก่อสร้างสถานท่ี                        1.โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์บริการ  9.โครงการจัดให้มีค่าตอบแทนส าหรับจ่ายท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
 ธาตุทองสุขใจ จ าหน่ายสินค้าให้กลุ่มอาชีพ                    ร่วม,ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร,ศูนย์อปพร. ศตส.ฯลฯ 
  ภายในต าบล 
 
8.โครงการจัดการแข่งขัน        1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์    10.โครงการจัดให้มีงบประมาณส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            พัฒนาสิ่งแวดล้อมภาย 11.โครงการกระตุ้นเศรษฐ                   2.โครงการขยายเขตติดตั้ง/ปรับปรุงซ่อมแซม ครุภัณฑ์ต่างๆ ให้กับส านักงานและประชาชน 
                                       ในต าบล กิจทุกหมู่บ้าน                   ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 
 
 
9.โครงการปรับปรุงท่ีอ่าน       2.โครงการปรับปรุงแหล่งน้ า 
หนังสือพิมพ์  วารสาร            เพื่อรักษาคุณภาพของน้ าให้ 12.โครงการก่อสร้างโรงเรือน   11.โครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมสภาเทศบาล และอาคารป้องกันบรรเทา 
นิตยสาร  ประจ าหมู่บ้าน        สะอาดและก าจัดวัชพืช เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าประจ าต าบล                   3.โครงการขนายเขตไฟ ภายในต าบลต าบล สาธารณภัย 
                                      พัฒนามาเป็นสถานท่ีพักผ่อน                    ธาตุทอง จ านวน 13 หมู่บ้าน  
                                       และสถานท่ีออกก าลังกาย 
  13.โครงการพัฒนาและเพิ่ม 
10.โครงการส่งเสริมความ  ศักยภาพให้ศูนย์ถ่ายทอด   1โครงการส่งผู้บริหารท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ี และสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมอบรม ศึกษาดู  
ประพฤติคุณธรรม  เทคโนโลยีการเกษตรประจ า   งานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
จริยธรรมและระเบียบ             3.โครงการหนึ่งต าบลหนึ่ง ต าบล                  4. โครงการเพิ่มหลอดไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อการเกษตร     
วินัยนักเรียนโรงเรียน                สวนสาธารณะ                   ภายในต าบลธาตุทอง จ านวน13 หมู่บ้าน  
ในพื้นท่ีต าบลธาตุทอง     2.โครงการจัดตั้งงบประมาณในการศึกษาต่อ ของผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาเทศบาล  
 และเจ้าหน้าท่ีของเทศบาล 
                                         4.โครงการปลูกต้นไม้เนื่อง 14.โครงการส่งเสริมและ 
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 ในวันเฉลิมพระเกียรติและ สนับสนุนการจัดท าพลัง 
11.โครงการกิจกรรมร่วมกับ        วันส าคัญต่างๆ เช่น วันพ่อ งานประจ าหมู่บ้านและ 
ชุมชนส่งเสริมภูมิปัญญา             วันแม่ วันวิสาขบูชา, วันพืช สนับสนุนคณะกรรมการ                  5. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายพาดดับ ภายใน 3.โครงการจัดตั้งงบประมาณในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังของเทศบาล  
โรงเรียนในพื้นท่ีต าบล                มงคล ฯลฯ พลังงานประจ าหมู่บ้าน/                  เพื่อการเกษตร ภายในต าบลธาตุทอง จ านวน 
ธาตุทอง  ต าบล                   13หมู่บ้าน 
  
     1.โครงการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ ติดตั้ง / จัดหากล่องเพื่อรับข้อมูลข่าวสารประจ าหมู่บ้าน  
 
12.โครงการน้ าสะอาดเพื่อ           5.โครงการปลูกหญ้าแฝก 15.โครงการจัดซื้ออุปกรณ ์
อุปโภคบริโภคโรงเรียน ตามแนวพระราชด าริ ในการขยายเชื้อจุลินทรีย์ 
ในพื้นท่ีต าบลธาตุทอง  เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน                  6. โครงการขยายเขตไฟฟ้า/ไฟฟ้าแสงสว่าง ภายใน  2.โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ี หรือโครงการ นายกเทศมนตรีพบประชาชนเพื่อบริการและให้  
                     ต าบลและท่ี สาธารณะ ระหว่างหมู่บ้าน-ต าบล ค าปรึกษาแก่ประชาชน  
 6.โครงการ 80 พรรษา 80 
 พันฝาย 16.โครงการก่อสร้างอาคาร 
13.โครงการจัดท าสนาม  ตลาดชุมชนพร้อมลานคอนกรีต 
เด็กเล่นและซื้อเครือ่งเล่น  บ้านห้วยหอยน้อยหมู่ท่ี11   3.โครงการจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
ส าหรับนักเรียน 
 7.โครงการสนับสนุนวัสดุ                    7. โครงการติดตั้งหม้อแปลงกระแสไฟฟ้าใน   
 อุปกรณ์ ในการป้องกันไฟป่า                    พื้นท่ีต าบลธาตุทอง จ านวน 13 หมู่บ้าน  
  17.โครงการยุวเกษตรกร 
14.โครงการจัดซื้อสื่ออุปกรณ ์     4.โครงการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
การศึกษาเทคโนโลยีสาร 
สนเทศส าหรับห้องเรียน 8.โครงการท าแนวกันไฟป่า 18.โครงการอาชีพเสริมเพิ่ม 
 หลง/ภูจิก แบบถาวร หมู่ท่ี6,12 รายได้สู่ความพอเพียงอย่าง                  8. โครงการปรับปรุง-ขยายการประชาสัมพันธ์  
  ย่ังยืน                  เสียงตามสาย หอกระจายข่าวหมู่บ้านจ านวน 5.โครงการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของเทศบาล  
                    13หมู่บ้าน 
15.โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
 1.โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม      
 ร่องระบายน้ าเสีย คสล.รูปตัวU    6.โครงการจัดให้มีอินเตอร์เน็ตประจ าต าบลให้บริการประชาชนท่ัวไป 
 รูปตัว Vหรือ ปากลิ้นราง ถนน                          9.โครงการอุดหนุนคณะกรรมการไฟฟ้าท้องถ่ิน   
16.โครงการแข่งขันกีฬาภายใน ภายในหมู่บ้าน                   ต าบลธาตุทอง  
โรงเรียนในพื้นท่ีต าบล 
ธาตุทอง     1.โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาต าบล  
 2.โครงการจัดซื้อ/ก่อสร้าง/    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาแม่บท และประเมินผลแผนพัฒนาต าบล  
 ปรับปรุงชนาดท่อ ระบายน้ า                    1.โครงการจัดให้มีระบบประปาใช้และปรับปรุง 
 ภายในหมู่บ้าน                    ซ่อมแซมระบบประปาภายในต าบล       
17.โครงการพัฒนาคุณธรรม      
จริยธรรมนักเรียนโรงเรียน      
ในพื้นท่ีต าบลธาตุทอง     2.โครงการส่งเสริมการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง 
 3.โครงการจัดซื้อ/จัดท า/                    2.โครงการขุดบ่น้ าเพื่อการเกษตรให้แกเกษตรกร 
 ปรับปรุงบล็อกคอนเวิสท์                          ภายในต าบล 
 ให้กับทุกหมู่บ้าน 
     3.โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินและการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีส่วนท้องถ่ิน  
18.โครงการแข่งขันทักษะทาง 
วิชาการและแสดงผลงาน 1.โครงการปลูกพืชผักปลอด                       3.โครงการขุดลอก/ปรับปรุง/ซ่อมแซมครองส่งน้ า  
ศึกษาภูเขียว  10  ต าบล                     ภายในหมู่บ้าน ต าบล 
ธาตุทอง  และการแข่งขัน 
ทักษะวิชาการงานศิลปะ 2.โครงการรณรงค์ใช้ปุ๋ยอินทรีย์    4.โครงการอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพคณะกรรมการตรวจรับการจ้างคณะกรรมการเปิดซอง 
หัตถกรรมภาคตะวันออก ชีวภาพและลดใช้ยาฆ่าแมลง     
เฉียงเหนือ ในการปลูกพืช                   4.โครงการขุดเจาะ/ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่บาดาล   
                    ภายในหมู่บ้านต าบล  
 
     5.โครงการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 3 ปีและแผนชุมชน 
19.โครงการค่ายวิชาการ                    5.โครงการขยายเขตระบบประปา และปรับปรุง 
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์                    ซ่อมแซม ระบบประปาในต าบล  
ทางการเรียนตามมาตรฐาน 
การศึกษาและการทดสอบ  
O-NET,NET  และ  LAS       1.โครงการสนับสนุนการบริหารงานของส่วนราชการต่างๆ ภายในต าบล การบริหา บริหาร 
ของนักเรียนกลุ่มพื้นท่ีการ                    6.โครงการขุดลอกคลอง/บ่น้ าสระน้ า ล าห้วยบึง งานของอ าเภอ การบริหารงานของจังหวัด และโครงการอันจ าเป็นเร่งด่วน 
ศึกษาภูเขียว 10 ต าบล                    โสกอรางเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรภาย 
ธาตุทอง                    ในต าบล 
 
 
 
20.โครงการพัฒนาครูและ     2.โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของอ าเภอภูเขียว 
บุคลากรทางการศึกษา                   7.โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับ 
กลุ่มพื้นท่ีการศึกษาภูเขียว                      การผลิตประปาผิวดิน เช่น มอเตอร์ไฟฟ้าฯลฯ 
10  ต าบลธาตุทอง      
     3.โครงการสนับสนุนการด าเนินโครงการเร่งด่วนของรัฐบาล หรือโครงการเร่งด่วน 
 ของรัฐบาล หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 
                    8.โครงการจัดท าฝายแม้ว(check dam) หรือแหล่ง 
21.โครงการอบรมภาษาอังกฤษ                    กักเก็บน้ าขนาดเล็ก/ฝากกั้นน้ า และปรับปรุงซ่อม   
อย่างสร้างสรรค์มหัศจรรย์                     แซมแหล่งเก็บกักน้ า ภายในต าบล  
สู่อาเซียนของกลุ่มพื้นท่ีการ     4.โครงการประสานความร่วมมือพัฒนาศูนย์ประสานงานราชการและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
ศึกษาภูเขียว 10 “สุดยอด     การจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เด็กไทย ก้าวล้ าสู่ผู้น าอาเซียน” 
 
 
     5.โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของคณะผู้บริหาร  
22.โครงการปรับปรุงส่งเสริมการใช ้ สมาชิกสภาท้องถ่ิน อ าเภอภูเขียว 
ห้องสมุดโรงเรียนในพื้นท่ีต าบล 
ธาตุทอง 
 
     6.โครงการสนับสนุนพัฒนาศักยภาพการกีฬา จังหวัดชัยภูมิ 
 
23.โครงการจัดท าสนามเด็กเล่นระดับ 
ปฐมวัยโรงเรียนในพื้นท่ีต าบล 
ธาตุทอง 7.โครงการสนับสนุนฝึกอบรมทบทวน สมาชิก อปพร.ของศูนย์ อปพร. อ.ภูเขียว 
 
 
 
24.โครงการทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน 8.โครงการพัฒนาสมรรถนะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครอง  
โรงเรียนในพื้นท่ีต าบลธาตุทอง 
 
 
 
25.โครงการจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
เพื่อการศึกษาโรงเรียนในพื้นท่ี 
ต าบลธาตุทอง 
 
 
 
26.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 
 
 
27.โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้นักเรียนปฐมวัย 
 
 
 
28.โครงการเข้าค่ายวิชาการโรงเรียน 
ในพื้นท่ีต าบลธาตุทอง 
 
 
 
29.โครงการจ้างเด็กนักเรียน/นักศึกษา 
ในช่วงปิดภาคเรียน 
 
 
 
 
 
30.โครงการศูนย์เรียนรู้ตามแนว 
พระราชด าริทฤษฎีเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
 
 
 
 
31.โครงการพัฒนาปรับปรุง 
ส่งเสริมการอ่าน(ศาลาพารู้) 
 
 
 
32.โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ภายใน-ภายนอก  กศน.ต าบล 
ธาตุทองให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ 
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33.โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปะ 
วัฒนธรรมไทย 
 
 
 
1.โครงการเทศบาลชวนชาวบ้าน 
เลิกเหล้า/หรือโครงการรณรงค์ 
ให้ประชาชนเลิกดื่มสุราและ 
สิ่งเสพติดอื่น ๆ 

 
 
    
   2.โครงการเทศบาลชวนชาวบ้าน 

เลิกเหล้า/หรือโครงการรณรงค์ 
ให้ประชาชนเลิกดื่มสุราและ 
สิ่งเสพติดอื่นๆ 
 
 
 
2.โครงการอบรมแกนน าต้าน 
ยาเสพติด 
 
 
 
3.โครงการอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพ 
และอุดหนุนผู้ประสานพลังแผ่นดิน 
ขจัดสิ้นยาเสพติด 
 
 
 
 
4.โครงการจัดอบรมหรือศึกษาดูงาน 
เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพคณะกรรมการ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
เทศบาลต าบลธาตุทอง(ศตส.เทศบาล 
ต าบลธาตุทอง) 
 
 
 
5.โครงการสนับสนุนงบประมาณ 
ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ   
ศตส.เทศบาลต าบลธาตุทอง 
 
 
 
6.โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้าน 
ยาเสพติดหรือปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ลานกีฬาต้านยาเสพติด 
 
 
 
7.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง 
ถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ 
 
 
 
 
8.โครงการด่านจราจรทางถนนน าเด็ก 
นักเรียนข้ามถนนปากทางบ้าน 
หนองคัน  หมู่ท่ี  2 
 
 
 
 
9.โครงการจัดฝึกอบรมและฝึกทบทวน 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   
(อปพร.)ประจ าปี 
 
 
 
10.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วัสดุ  อุปกรณ์ 
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 
11.โครงการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม 
หนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู้ภัย 
 
 
 
 
12.โครงการติดตั้งไฟสัญญาณ ไฟกระพริบ   
ไฟจราจร  ป้ายทางหลวง 
 
 
 
13.โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยกลุ่มพื้นท่ี  11  (Zonning) 
 
 
 
14.โครงการด้านการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
 
 
 
1.โครงการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 
ส่งเสริมและสนับสนุนอนุรกัษ์จัดงาน 
ประเพณี  วัฒนธรรมหรือสนับสนุนการ 
จัดงานประเพณีวัฒนธรรมของท้องถ่ิน   
และวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  เช่น   
ประเพณีสงกรานต์  ลอยกระทง   
บุญบ้ังไฟ  เข้าพรรษา  วันพ่อแห่งชาติ   
วันแม่แห่งชาติ  และอื่นๆ 
 
 
 
2.โครงการสนับสนุนงบประมาณให้แก่ 
ศูนย์วัฒนธรรมประจ าต าบลธาตุทอง 
และน ามาสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเด็ก 
และเยาวชนท่ีมีค่านิยมท่ีไม่พึงประสงค์ 
 
 
 
3.โครงการส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้าน 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 
 
 
4.โครงการแข่งขันกีฬาสี่เส้า 
 
 
 
5.โครงการแข่งขันกีฬายุวชนต าบลธาตุทอง 
 
 
 
 
6.โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ 
ต้านยาเสพติด  ธาตุทองเกมส์ 
 
 
 
 
7.โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถ่ิน 
สัมพันธ์ต้านยาเสพติดอ าเภอภูเขียว 
 
 
 
 
8.โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในต าบลธาตุทอง 



64 
 

 
 
 
1.โครงการป้องกันและควบคุม 
โรคติดต่อเช่น  โรคเอดส์   
โรคเลปโตสไปโลซีส  โรค 
ไข้เลือดออก  โรคไข้หวัดนก   
โรคพิษสุนัขบ้า  และโรคติดต่อ 
ร้ายแรงอื่นๆ 
 
 
 
2.โครงการป้องกันและควบคุม 
โรคไม่ติดต่อ  เช่น  โรคความดัน   
เบาหวาน  โรคมะเร็งเต้านม   
โรคมะเร็งปากมดลูกและอื่นๆ 
 
 
 
3.โครงการสนับสนุนในการจัด 
ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการ 
ควบคุมและป้องกันโรคต่าง ๆ 
ให้แก่อสม.ภายในต าบล 
 
 
 
4.โครงการสนับสนุนและอุดหนุน 
พัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขต 
เทศบาล 
 
 
 
5.โครงการสุขภาพดีเริ่มท่ีอาหาร 
ปลอดภัย  เช่น  โครงการตรวจหา 
สารพิษตกค้าง 
 
 
 
6.โครงการตรวจสอบและควบคุม 
สุขลักษณะโรงฆ่าสัตว์ประจ าต าบล 
 
 
 
7.โครงการสนับสนุนการด าเนินงาน 
และการบริหารจัดการระบบหลัก 
ประกันสุขภาพระดับท้องถ่ินหรือ 
พื้นท่ีเทศบาลต าบลธาตุทอง 
 
 
 
8.โครงการอบรมสุขภาพจิตชุมชน 
 
 
 
9.โครงการตรวจคัดกรองสารเคมี 
ในเลือดให้แก่เกษตรกร 
 
 
 
 
10.โครงการก่อสร้างโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลธาตุทอง 
 
 
 
 
1.โครงการจัดมหกรรมสุขภาพประจ าปี 
 
 
 
 
2.โครงการสนับสนุน/ อุดหนุนการจัดการ 

 แข่งขันกีฬาและร่วมแข่งขันกีฬาในระดับ 
 ต่างๆ 
 
  
                    3. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ประ 
 ชาชนภายในต าบล 
 
 
 4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน 
 บ้านหนองกุงใหม่หมู่ท่ี 3 
 
 
 5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน 
 บ้านห้วยหอยหมู่ท่ี 5 
 
 
   6.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลาประ 
  ชาคมบ้านหนองคันหมู่ท่ี 2 
 
  

 1.โครงการประกวดหมู่บ้านดีเด่นประจ าปี 
 
                                                                                                                          2. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งและท ากิจกรรม 
 ของชมรมผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพและ 
 ท ากิจกรรมต่างๆ 
 
 
   3.โครงการสนับสนุนการสร้าง 
                                                                                                                              ครือข่ายศูนย์พัฒนา 
 ครอบครัว(ศพด.) /  
                                                                                                                             โครงการพัฒนาศักยภาพแกน 
 น าผู้น าภายในชุมชน  
 
 
 4. โครงการประกวดพ่อดีเด่น-แม่ 
 ดีเด่นประจ าปี 
 
 
 5. โครงการสนับสนุนการท า 
                                       กิจกรรมของสภาเยาวชน 
 ต าบล 
 
 6. โครงการสนับสนุนการด าเนิน 
 การของกลุ่มองค์กรต่างๆ 
 ในชุมชน เช่น กลุ่มองค์กรสตรี  
 ,กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ 
 
 
 7.โครงการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ 
  ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
 ของหมู่บ้านภายในต าบล 
 
 
 1.โครงการแจกเบ้ียยังชีพรายเดือน 
 ให้แก่ผู้สูงอายุภายในต าบล 
 
 
 2. .โครงการแจกเบ้ียยังชีพผู้พิการ 
 ภายในต าบล 
 
 
 3.โครงการแจกเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 
 
 4. โครงการจัดซื้อวัสดุสงเคราะห์ ถุงยังชีพ 
 ผ้าห่มกันหนาว ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
 ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสภายในต าบล 
 
 
 5.โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 และธรรมชาติ และภัยต่างๆ ภายในต าบล 
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 6.โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือ 
 ในการประกอบอาชีพแก่ผู้พิการ ผู้ป่วย 
 เอดส์ ผู้ด้อยโอกาส 
 
 
 7. โครงการก่อสร้าง / ปรับปรุงซ่อมแซม 
 บ้านเทิดไท้องค์ราชันย์ หรือบ้านเอื้ออาทร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. 02 
 

แผนท่ียุทธศาสตร์ 
 
 
 
 

  
              
                               ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลธาตุทอง 
                                                                                                             Strategy Map 
 
วิสัยทัศน ์                                                    “พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความรู้ บ้านเมืองน่าอยู่สะอาดตา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ” 

 
 
 

 
 

พันธกิจ                                                                                                                                   พัฒนาการศึกษาเพื่อให้           พัฒนารายได้เพื่อให้ประ-         พัฒนาผลผลิตเพื่อเพิ่ม    พัฒนาเกษตรให้มี             พัฒนาสภาพแวดล้อมและ          การสนับสนุนและช่วย          ส่งเสริมสุขภาพร่าง           อนุรักษ์และสืบทอด        พัฒนาปรับปรุง ท านุ    พฒันาการคมนาคมขนส่ง            พฒันาบรหิารท้องถ่ินตาม 
                  ประชาชนมีความรู้เพิ่ม            ชาชนมีอาชีพท าหลังฤดู           เพิ่มรายได้ให้แก่ประชา     คุณภาพ                        สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่                    เหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ         กายจัดหาสถานท่ีออก       วัฒนธรรมประเพณี         บ ารุงทรัพยากรธรรม            ให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง            หลักธรรมาภิบาลเกิดความ 
                  มากข้ึน             กาลเก็บเกี่ยว           ชน                                       ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วย        ก าลังกายและสถานท่ี        และภูมิปัญญาท้อง         ชาติให้มีความอุดม                                                        โปร่งใส 
                                            เอดส์ในหมู่บ้าน ให้มีชีวิต      พักผ่อนเพื่อให้ประชา         ถ่ินโดยอบรม ปลูก         สมบูรณ์ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน              ชนมีสุขภาพแข็งแรง          ฝังให้ความรู้ และ 
                                            โดยท่ีเป็นการพึ่งพา                                      เผยแพร่ให้กับเด็ก 
                                          คนอื่นให้น้อยลง                         และเยาวชน ได้สืบ 
                                           ท่ัวถึงและเป็นธรรม                         ทอดต่อไป มีการ 
                                 สนับสนุนวัฒนธรรม 
                                 ให้คงอยู่เป็นประจ า 
                                 ทุกปี 
 
 
 
 
เป้าประสงค ์             1. ประชาชนภายในต าบลมี             2. ภูมิทัศน์ภายในต าบลมีความสะอาดน่าอยู่ 3.ประชาชนภายในต าบลมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอ 4.การคมนาคมสะดวกสบาย มีสิ่งอ านวย 5.สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

           คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ชุมชน ไม่มีมลพิษ มีสถานท่ีท่องเท่ียวประจ าต าบลใน ในการด าเนินชีวิต  พัฒนารายได้เพื่อให้ประชาชน ความสะดวกในการด ารงชีวิต สามารถติดต่อสื่อสาร มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  และเน้นความพึงพอใจของประชาชน 
           มีความเข้มแข็งโดยประชาชน การพัฒนาตามก าหนดไว้   พัฒนาสิ่งแวดล้อม มีอาชีพท าหลังฤดูการเก็บเกี่ยว  พัฒนาผลผลิตเพื่อเพิ่มรายได้ กันได้สะดวกย่ิงข้ึน  มีความปลอดภัยในการเดินทาง ผู้มารับบริการ เป็นหลัก   
           ทุกคนมีส่วนร่วมในหารป้องกัน และสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่  พัฒนาปรับปรุง ท านุ  ให้แก่ประชาชน  พัฒนาการเกษตรให้มีคุณภาพ,      
           และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เป็น บ ารุงทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์   มีไฟฟ้า แหล่งน้ า สาธารณูปโภค สาธารณูปการครบครัน  
           สังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม        
           และมีความเอื้ออาทรต่อกัน         
          ในการพัฒนาตามท่ีก าหนดไว้          
           พัฒนาการศึกษาเพื่อให้ประชา        
          ชนมีความรู้เพิ่มมากข้ึน , พัฒนา        
          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบล        
         ให้มีสภาพแวดล้อมน่าอยู่  และ        
         เพียงพอกับเด็กนักเรียนภายในต าบล         
         พัฒนา  อนุรักษ์และสืบทอดวัฒน        
         ธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน        
         โดยการอบรมปลูกฝังให้ความรู้และ 
         เผยแพร่แก่เด็กและเยาวชนได้ 
         สืบทอดต่อไป มีการสนับสนุน 
         วัฒนธรรมให้คงอยู่เป็นประจ าทุกปี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร ์              1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน    3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  เศรษฐกิจ                4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน                        5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  การบริหาร 
             ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                   การจราจร  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
แนวทาง   1.แนวทางการพัฒนาส่งเสริม   1.แนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ                                     1.แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการ                                                         1.แนวทางการพัฒนาก่อสร้างถนน  1.แนวทางการพัฒนา การสร้างเสถียรภาพ 
การพัฒนา   การศึกษาและการเรียนรู้  ในการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่               คสล. ถนน คสม. ถนนลาดยาง                          ทางเงินการคลังให้มีความม่ันคง และเพียงพอ   
   ให้แก่เด็กและเยาวชนภายในต าบล  2.แนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิ  ประชาชน                 ภายในหมู่บ้าน ภายในต าบล                             และเพียงพอในการบริหารงานทุกด้าน 
   2.แนวทางการพัฒนาป้องกัน  ภาพในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                 ระหว่างต าบลและถนนเพื่อการเกษตร                          2.แนวทางการพัฒนา จัดให้มีบุคลากร วัสดุ                        
   และแก้ไขปัญหายาเสพติด  3.แนวทางการพัฒนาปรับปรุง                  2 .แนวทางการพัฒนา การพัฒนา                          อุปกรณ์ส าหรับใช้ในในการบริหารงานอย่าง 
   และการเสริมสร้างความ  สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์                   ระบบสื่อสาร การพัฒนาระบบสื่อสาร                          เพียงพอ 
   ปลอดภัยในชีวิต  ภายในต าบลให้มีความน่าอยู่                   สาธารณูปโภค สาธารณูปการ                          3.แนวทางการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และเพิ่มพูน 
   3.แนวทางการพัฒนาส่งเสริม  4.แนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบ                  3.แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งน้ า                           ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน                 
   ประเพณีและวัฒนธรรมและ  ก าจัดน้ าเสียจากครัวเรือนให้มีประสิทธิ                  เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค                           ส่วนต าบลพนักงานจ้างและคณะผู้บริหาร ส.ท. 
   ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ภาพโดยการก่อสร้างร่องระบายน้ าเสีย                              4.แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการบริการประชาชน 
   4.แนวทางการพัฒนาส่งเสริม  คสล.รูปตัวUรูปตัวVหรือร่องระบายน้ า                                เน้นความรวดเร็วโปร่งใสตรวจสอบได้   
   การด าเนินงานด้านสาธารณสุข  ปากลิ้นรางถนนภายในหมู่บ้าน                                5..แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
   มูลฐาน  5.แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการประ                                ประชาชน 
   5.แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการ  กอบอาชีพไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม                                6.แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการบริหารงานของ  
   ออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้าง                                   ส่วนราชการต่าง ๆ   
   สุขภาพ 
   6.แนวทางการพัฒนาส่งเสริม 
   ความเข้มแข็งของชุมชน 

7.แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการ 
                                                                                                                             จัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ 
   ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  และผู้ด้อย 
                                                                                                                             โอกาส 
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  แบบ ยท. 03 
 

 
บทท่ี  4  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
             ประเด็นยุทธศาสตร์            

 

       
ยุทธศาสตร์ (strategy) 
1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรมนุษย์และสงัคม 
2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ 
4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน  การจราจร  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
5.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน  การบรหิาร 
 
พันกิจ             1.พัฒนาการศึกษาเพื่อให้ประชาชนมีความรู้เพิ่มมากขึ้น  สอดคล้องกบัวิสัยทัศน์   
                     2.พัฒนาคุณภาพชีวิต,ประชาชนมีความรู,้ บรหิารจัดการบ้านเมอืงและสงัคมดี    
                     3.พัฒนารายได้เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพท าหลังฤดูการเก็บเกี่ยว สอดคล้องกบัวิสัยทัศน์  เศรษฐกจิด,ี บรหิารจัดการบ้านเมอืงและสงัคมด ี  
                     4.พัฒนาผลผลิตเพือ่เพิม่รายได้ให้แกป่ระชาชน   สอดคล้องกบัวิสัยทัศน์ เศรษฐกิจด,ี บริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมด ี
                     5.พัฒนาการเกษตรใหม้ีคุณภาพ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน, บรหิารจัดการบ้านเมืองและสงัคมด ี
                     6.พัฒนาสิ่งแวดลอ้มและสภาพแวดล้อมใหน้่าอยู่ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ บ้านเมอืงน่าอยูส่ะอาดตา,  
     7.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน, บริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมดี การสนับสนุนและช่วยเหลือผูสู้งอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผูป้่วยเอดส์ในหมูบ่้านให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนโดยที่เป็นการพึ่งพาคนอื่นให้น้อยลง ทั่วถึงและเป็น
ธรรม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  
 8.พัฒนาคุณภาพชีวิต, บริหารจัดการบ้านเมืองและสงัคมด,ี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  สง่เสรมิสุขภาพร่างกาย จัดหาสถานที่ออกก าลังกายและสถานที่พักผ่อนเพือ่ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
คุณภาพชีวิต, บริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมด,ี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน  อนุรักษ์และสบืทอดวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญัญาท้องถ่ิน โดยการอบรมปลูกฝงัให้ความรู้และเผยแพร่แก่เดก็และเยาวชนได้สืบทอดต่อไป มกีารสนับสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยูเ่ป็นประจ าทุกปีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พัฒนาคุณภาพชีวิต, บริหารจัดการบ้านเมอืงและสงัคมด ี
                    9.พัฒนาปรับปรงุ ท านุ บ ารุงทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบรูณ์ สอดคล้องกบัวิสัยทัศน์  บรหิารจัดการบ้านเมืองและสังคมดี  
                  10. พัฒนาการคมนาคมขนสง่ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
                   11.  พัฒนาบรหิารท้องถ่ินตามหลกัธรรมาภิบาลเกิดความโปร่งใส   
 
เป้าประสงค์      1. ประชาชนภายในต าบลมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ชุมชนมีความเข้มแข็งโดยประชาชนทุกคนมสี่วนร่วมในหารปอ้งกันและแก้ไขปญัหาต่าง ๆ เป็นสงัคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเอื้ออาทรต่อกัน  ในการพฒันาตามที่ก าหนดไว้   
พัฒนาการศึกษาเพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้เพิม่มากข้ึน , พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบลให้มสีภาพแวดล้อมน่าอยู่  และเพียงพอกับเดก็นักเรียนภายในต าบล,  พัฒนาอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้และเผยแพร่แกเ่ด็กและเยาวชนได้สืบทอดต่อไป มีการสนับสนุนวัฒนธรรมให้คงอยู่เป็นประจ าทุกป ี
                     2. ภูมิทัศน์ภายในต าบลมีความสะอาดน่าอยู่ ไม่มีมลพิษ มสีถานที่ท่องเที่ยวประจ าต าบลในการพฒันาตามที่ก าหนดไว้  พัฒนาสิ่งแวดลอ้มและสภาพแวดล้อมใหน้่าอยู่, พัฒนาปรับปรุง ท านุ บ ารุงทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดม
สมบรูณ์ 
                     3. ประชาชนภายในต าบลมีอาชีพและมรีายได้เพียงพอในการด าเนินชีวิต  พัฒนารายได้เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพท าหลงัฤดูการเก็บเกี่ยว , พัฒนาผลผลิตเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน 
                   4. การคมนาคมสะดวกสบาย มีสิง่อ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิต สามารถติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกยิ่งข้ึน มีความปลอดภัยในการเดินทาง  พฒันาการเกษตรให้มีคุณภาพ มีไฟฟ้า แหล่งน้ า สาธารณูปโภค สาธารณูปการครบครัน  
     5. สามารถบรหิารงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสทิธิผล มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  และเน้นความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบรกิารเป็นหลัก  
  

ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์ 
                   เกณฑ์ในเชิงปริมาณ / คุณภาพ ร้อยละ 100  ความเป็นอยู่ของประชาชนภายในต าบลมีความเป็นอยูท่ีด่ีข้ึน  
 
 

กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา และตัวชี วัดระดับกลยุทธ ์
 
 

กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
1.1  ร้อยละของประชากรมีการสง่เสรมิการศึกษาและการเรยีนรู้ให้แกเ่ด็กและเยาวชนภายในต าบล/ แนวทางการพฒันา ส่งเสริม
การศึกษาและการเรียนรู้ให้แก่เดก็และเยาวชนภายในต าบล 

100% ของประชากรมีการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรูใ้ห้แก่เด็กและเยาวชนภายในต าบล 

1.2 ร้อยละของการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด  และการเสรมิสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน/ แนวทางการ
พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด และการส่งเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

100 % ของประชากรมีการปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ  และการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยส์ิน 

1.3 ร้อยละของประชากรมกีารส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน/แนวทางการพัฒนา สง่เสรมิประเพณี 100 %  ของประชาชนมีการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
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วัฒนธรรมและภูมิปญัญาของท้องถ่ิน  
1.4 ร้อยละของประชากรมกีารส่งเสริมการด าเนินงานด้านสาธรณสุขมูลฐาน/แนวทางการพฒันา สง่เสริมการด าเนินงานด้าน
สาธารณสุขมลูฐาน 

100 %  ประชาชนมีการส่งเสริมการด าเนินงานด้านสาธรณสุขมูลฐาน 
 

1.5 ร้อยละของประชากรมกีารส่งเสริมการออกก าลงักายเพือ่เสริมสร้างสุขภาพ/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการออกก าลังกาย
เพื่อเสรมิสร้างสุขภาพ 

100 %  ของประชากรมีการส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ 

1.6 ร้อยละของประชากรมกีารส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน /แนวทางการพัฒนาสง่เสรมิความเข้มแข็งของชุมชน 100 % ของประชากรมีการสง่เสรมิความเข้มแข็งของชุมชน 

1.7 ร้อยละของประชากรมกีารส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  และผู้ด้อยโอกาสภายในต าบล/แนว
ทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แกผู่้สงูอายุ ผู้พกิาร ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสภายในต าบล 

100 % ของประชากรประชากรมีการส่งเสริมการจัดสวัสดกิารให้แกผู่้สงูอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  และ
ผู้ด้อยโอกาสภายในต าบล 

2.1 ร้อยละของทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมภายในต าบลมีความอุดมสมบูรณ์แนวทางการพฒันาเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ส่งเสริมอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

100 % ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในต าบลมีความอุดมสมบูรณ์ 

2.2 ร้อยละของขยะมูลฝอยมีการก าจัดขยะมลูฝอยภายในต าบลได้รบัการก าจัดที่ถูกวิธี/แนวทางการพัฒนา  เพิม่ประสทิธิภาพใน
การจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกลู 

100 % มีการก าจัดขยะมูลฝอยภายในต าบลอย่างถูกวิธี 

2.3  ร้อยละของภูมิทัศน์ภายในต าบลมีความสวยงาม  น่าอยู่  น่ามอง/แนวทางการพฒันา  ปรับปรงุสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์
ภายในต าบลให้มีความน่าอยู ่

100 % ภูมิทัศน์ภายในต าบลมีความสวยงาม  น่าอยู่  น่ามอง 

2.4  ร้อยละของการระบายน้ าเสียภายในหมูบ่้านเป็นระบบ  และมีมาตรฐานเพื่อรองรับการเจริญก้าวหน้าของเทศบาล/แนว
ทางการพัฒนา  ปรบัปรุงระบบก าจัดน้ าเสียจากครัวเรือนใหม้ีประสิทธิภาพโดยการก่อสร้างร่องระบายน้ าเสีย คสล. รูปตวั U รูป
ตัว  V  หรือร่องระบายน้ าปากลิ้นรางถนนภายในหมู่บ้าน 

100 % การระบายน้ าเสียภายในหมู่บ้านเป็นระบบ  และมีมาตรฐานเพื่อรองรับการเจริญก้าวหน้าของเทศบาล 

2.5  ร้อยละของการลดการใช้พลงังานและสง่เสรมิการใช้พลังงานทดแทนมีมากขึ้น/แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพไม่ท าลายสิง่แวดล้อม 

100 % มีการลดการใช้พลงังานและสง่เสรมิการใช้พลังงานทดแทนมีมากขึ้น 

3.1 ร้อยละของประชาชนมีอาชีพเสริม  และมรีายได้เพิ่มมากขึ้น /แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้
ให้แก่ประชาชน 

100 % ประชาชนมีอาชีพเสรมิ  และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

4.1 ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการคมนาคมและการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร/แนวทางการพฒันา  
ก่อสร้างถนน  คสล.  ถนน  คสม.  ถนนลาดยาง  ภายในหมูบ่้าน  ภายในต าบล  ระหว่างต าบลและถนนเพื่อการเกษตร 

100 %  ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการคมนาคมและการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร 

4.2 ร้อยละของประชาชนมีไฟฟ้าใช้มากขึ้นและมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง  และประชาชนมีหอกระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึนสามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง  และสามารถใช้งานศูนย์บริการร่วมและศูนย์
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกขึ้น  และมีตู้โทรศัพท์สาธารณะในต าบลเพิ่มมากขึ้น/แนวทางการพฒันา  การพฒันาระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

100 %  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้มากขึ้นและมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง  และประชาชนมีหอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บ้านเพิ่มข้ึนสามารถประชาสมัพันธ์ข่าวสารใหป้ระชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง  และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกขึ้น  และมีตู้โทรศัพทส์าธารณะในต าบลเพิม่มากข้ึน 

4.3 ร้อยละของประชาชนมีน้ าส าหรับอปุโภค  บริโภคและเพื่อการเกษตร/แนวทางการพฒันา  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค  บริโภค 

100 % ประชาชนมีน้ าส าหรบัอุปโภค  บริโภคและเพื่อการเกษตร 

5.1 ร้อยละของการจัดเกบ็ภาษีท าได้อย่างทั่วถึง/แนวทางการพัฒนา  การสร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลงัให้มีความมั่นคง  
และเพียงพอในการบริหารงานทกุด้าน 

100 %  สามารถจัดเก็บภาษีท าได้อย่างทั่วถึง 

5.2 ร้อยละของการท างานส าเรจ็  และบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้/แนวทางการพัฒนา  จัดให้มบีุคลากร  วัสดุอุปกรณ์
ส าหรับใช้ในการบรหิารงานอย่างเพียงพอ 

100 %  การท างานส าเรจ็  และบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 

5.3 ร้อยละของผูบ้รหิาร  พนักงานและลกูจ้างของเทศบาลมีความรู้เพิม่มากข้ึน/แนวทางการพฒันา  เพิ่มพูนความรู้และเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  พนกังานจ้างและคณะผู้บริหารและ ส.ท. 

100 %  ของผู้บรหิาร  พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลมีความรู้เพิ่มมากขึ้น 

5.4  ร้อยละของประชาชนได้รับรู้ข้อมลูข่าวสารทีส่ามารถขอรับรู้ได้เพิ่มมากขึ้น/แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการบริการ
ประชาชนเน้นความรวดเร็วโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

100 % ของประชาชนได้รับรู้ข้อมลูข่าวสารที่สามารถขอรบัรู้ได้เพิ่มมากขึ้น 

5.5  ร้อยละของประชาชนที่มปีัญหา  ความต้องการในพื้นทีล่ดลง/แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน 100 % ของประชาชนที่มปีัญหา  ความต้องการในพื้นทีล่ดลง 
5.6 ร้อยละของการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการต่าง ๆสามารถด าเนินการให้ส าเรจ็ด้วยดี/แนวทางการพฒันา  สนบัสนุนการ
บรหิารงานของส่วนราชการต่าง ๆ 

100 % ของการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการต่าง ๆสามารถด าเนินการให้ส าเรจ็ด้วยดี 

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

         ส านักปลัด / กองคลัง / กองช่าง / กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม / กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม / กองสวัสดิการสังคม / กองส่งเสริมการเกษตร 

 
 

ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จงัหวัด :   ยุทธศาสตร์ที…่…4……….. 
 

กลยุทธ์ / แนวทางการพฒันา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.1  ร้อยละของประชากรมีการสง่เสรมิการศึกษาและการเรยีนรู้ให้แกเ่ด็กและเยาวชนภายในต าบล/ แนวทางการพฒันา 
ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ให้แก่เดก็และเยาวชนภายในต าบล 

100% ของประชากรมีการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรูใ้ห้แก่เด็กและเยาวชนภายในต าบล 

1.2 ร้อยละของการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด  และการเสรมิสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน/ แนว
ทางการพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการสง่เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

100 % ของประชากรมีการปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ  และการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

1.3 ร้อยละของประชากรมกีารส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน/แนวทางการพัฒนา สง่เสรมิ
ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถ่ิน 

100 %  ของประชาชนมีการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
 

1.4 ร้อยละของประชากรมกีารส่งเสริมการด าเนินงานด้านสาธรณสุขมูลฐาน/แนวทางการพฒันา สง่เสริมการด าเนินงาน
ด้านสาธารณสุขมลูฐาน 

100 %  ประชาชนมีการส่งเสริมการด าเนินงานด้านสาธรณสุขมูลฐาน 
 

1.5 ร้อยละของประชากรมกีารส่งเสริมการออกก าลงักายเพือ่เสริมสร้างสุขภาพ/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการออกก าลัง
กายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ 

100 %  ของประชากรมีการส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ 

1.6 ร้อยละของประชากรมกีารส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน /แนวทางการพัฒนาสง่เสรมิความเข้มแข็งของชุมชน 100 % ของประชากรมีการสง่เสรมิความเข้มแข็งของชุมชน 
1.7 ร้อยละของประชากรมกีารส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  และผู้ด้อยโอกาสภายใน
ต าบล/แนวทางการพฒันาสง่เสริมการจัดสวัสดิการให้แก่ผูส้งูอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสภายในต าบล 

100 % ของประชากรประชากรมีการส่งเสริมการจัดสวัสดกิารให้แกผู่้สงูอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  และผู้ด้อยโอกาส
ภายในต าบล 

 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
         ส านักปลัด / กองช่าง / กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม / กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม / กองสวัสดิการสงัคม  
 
ความเชื่อมโยง  
ยุทธศาสตร์จงัหวัด :   ยุทธศาสตร์ที…่…2…,…..3……. 
 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 

2.1 ร้อยละของทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมภายในต าบลมีความอุดมสมบูรณ์แนวทางการพฒันาเพิ่มประสิทธิภาพ 100 % ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในต าบลมีความอุดมสมบูรณ์ 
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ในการสง่เสรมิอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
2.2 ร้อยละของขยะมูลฝอยมีการก าจัดขยะมลูฝอยภายในต าบลได้รบัการก าจัดที่ถูกวิธี/แนวทางการพัฒนา  เพิม่
ประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 

100 % มีการก าจัดขยะมูลฝอยภายในต าบลอย่างถูกวิธี 

2.3  ร้อยละของภูมิทัศน์ภายในต าบลมีความสวยงาม  น่าอยู่  น่ามอง/แนวทางการพฒันา  ปรับปรงุสภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ภายในต าบลให้มีความน่าอยู ่

100 % ภูมิทัศน์ภายในต าบลมีความสวยงาม  น่าอยู่  น่ามอง 

2.4  ร้อยละของการระบายน้ าเสียภายในหมูบ่้านเป็นระบบ  และมีมาตรฐานเพื่อรองรับการเจริญก้าวหน้าของเทศบาล/
แนวทางการพฒันา  ปรับปรงุระบบก าจัดน้ าเสียจากครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพโดยการกอ่สร้างร่องระบายน้ าเสีย คสล. 
รูปตัว U รูปตัว  V  หรือร่องระบายน้ าปากลิ้นรางถนนภายในหมู่บ้าน 

100 % การระบายน้ าเสียภายในหมู่บ้านเป็นระบบ  และมีมาตรฐานเพื่อรองรับการเจริญก้าวหน้าของเทศบาล 

2.5  ร้อยละของการลดการใช้พลงังานและสง่เสรมิการใช้พลังงานทดแทนมีมากขึ้น/แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพไมท่ าลายสิ่งแวดล้อม 

100 % มีการลดการใช้พลงังานและสง่เสรมิการใช้พลังงานทดแทนมีมากขึ้น 

 
 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
         ส านักปลัด / กองคลัง / กองช่าง /กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 

 

ความเชื่อมโยง 
        ยุทธศาสตร์จังหวัด :   ยุทธศาสตร์ที่……1…... 
 

กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
3.1 ร้อยละของประชาชนมีอาชีพเสริม  และมรีายได้เพิ่มมากขึ้น /แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการประกอบอาชีพและ
เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน 

100 % ประชาชนมีอาชีพเสรมิ  และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
         ส านักปลัด / กองคลัง / กองช่าง / กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม / กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม / กองสวัสดิการสังคม / กองส่งเสริมการเกษตร 
 

ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที…่1……… 
 

กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
4.1 ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการคมนาคมและการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร/แนวทางการ
พัฒนา  ก่อสร้างถนน  คสล.  ถนน  คสม.  ถนนลาดยาง  ภายในหมู่บ้าน  ภายในต าบล  ระหว่างต าบลและถนนเพื่อ
การเกษตร 

100 %  ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการคมนาคมและการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร 

4.2 ร้อยละของประชาชนมีไฟฟ้าใช้มากขึ้นและมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง  และประชาชนมีหอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บ้านเพิ่มข้ึนสามารถประชาสมัพันธ์ข่าวสารใหป้ระชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง  และสามารถใช้งานศูนย์บริการ
ร่วมและศูนย์ข้อมลูข่าวสารได้อย่างสะดวกขึ้น  และมีตู้โทรศัพท์สาธารณะในต าบลเพิ่มมากขึ้น/แนวทางการพฒันา  การ
พัฒนาระบบสื่อสาร  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

100 %  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้มากขึ้นและมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง  และประชาชนมีหอกระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึนสามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง  และสามารถใช้งานศูนย์บริการร่วม
และศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกขึ้น  และมีตู้โทรศัพทส์าธารณะในต าบลเพิ่มมากขึ้น 

4.3 ร้อยละของประชาชนมีน้ าส าหรับอปุโภค  บริโภคและเพื่อการเกษตร/แนวทางการพฒันา  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้ใน
การอุปโภค  บริโภค 

100 % ประชาชนมีน้ าส าหรบัอุปโภค  บริโภคและเพื่อการเกษตร 

 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
         ส านักปลัด / กองช่าง  
 

 ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที…่4…… 
 
 

กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
5.1 ร้อยละของการจัดเกบ็ภาษีท าได้อย่างทั่วถึง/แนวทางการพัฒนา  การสร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลงัให้มีความมั่นคง  
และเพียงพอในการบริหารงานทกุด้าน 

100 %  สามารถจัดเก็บภาษีท าได้อย่างทั่วถึง 

5.2 ร้อยละของการท างานส าเรจ็  และบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้/แนวทางการพัฒนา  จัดให้มบีุคลากร  วัสดุอุปกรณ์
ส าหรับใช้ในการบรหิารงานอย่างเพียงพอ 

100 %  การท างานส าเรจ็  และบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 

5.3 ร้อยละของผูบ้รหิาร  พนักงานและลกูจ้างของเทศบาลมีความรู้เพิม่มากข้ึน/แนวทางการพฒันา  เพิ่มพูนความรู้และ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างและคณะผู้บรหิารและ ส.ท. 

100 %  ของผู้บรหิาร  พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลมีความรู้เพิ่มมากขึ้น 

5.4  ร้อยละของประชาชนได้รับรู้ข้อมลูข่าวสารทีส่ามารถขอรับรู้ได้เพิ่มมากขึ้น/แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการบริการ
ประชาชนเน้นความรวดเร็วโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

100 % ของประชาชนได้รับรู้ข้อมลูข่าวสารที่สามารถขอรบัรู้ได้เพิ่มมากขึ้น 

5.5  ร้อยละของประชาชนที่มปีัญหา  ความต้องการในพื้นทีล่ดลง/แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน 100 % ของประชาชนที่มปีัญหา  ความต้องการในพื้นทีล่ดลง 
5.6 ร้อยละของการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการต่าง ๆสามารถด าเนินการให้ส าเรจ็ด้วยดี/แนวทางการพฒันา  สนบัสนุน
การบริหารงานของส่วนราชการต่าง ๆ 

100 % ของการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการต่าง ๆสามารถด าเนินการให้ส าเรจ็ด้วยดี 

 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
         ส านักปลัด / กองคลัง / กองช่าง / กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม / กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม / กองสวัสดิการสังคม / กองส่งเสริมการเกษตร/งบกลาง 
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                    รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลธาตุทอง 

 
 

ความเข่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร ์
อปท. ในเขตจงัหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

พันธกิจ ตัวช้ีวัดระดับ
เป้าประสงค์ (ตัวช้ีวัด

รวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ /แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วยงา
นรับผิด 
ชอบ
หลัก 

หน่วยสนับสนุน 
60 61 62 63 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึน้,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แนวทางที่ 1 
แนวทางการ
พัฒนา ส่งเสริม
การศึกษาและ
การเรียนรู้
ให้แก่เด็กและ
เยาวชนภายใน
ต าบล 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ร้อยละ  100  เดก็
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

1.โครงการ
สนับสนุน
กิจการ
ศึกษาให้แก่
ศูนย์เรียน
ชุมชน 
(กศน.)
ให้แก่
ประชาชน
ภายใน
ต าบล 

กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม,
ส านัก
ปลัด,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กองช่าง 

สพฐ./โรงเรียน  
จ านวน  5  
โรงเรียน  และ
สนง.ป้องกัน
จังหวัด,ต ารวจ
,ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ภูเขียว,สปสช.,
รพสต.ธาตุทอง
,รพสต.ธาตุทอง
,พัฒนาชุม
อ าเภอ,พัฒนา
สังคมจังหวัด
,หน่วย10,
ส านักงาน
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ,
ป้องกันจังหวัด
ชัยภูมิและ
หน่วยงานอื่นๆ 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ

แนวทางที่ 1 
แนวทางการ
พัฒนา ส่งเสริม
การศึกษาและ
การเรียนรู้
ให้แก่เด็กและ
เยาวชนภายใน

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากข้ึน  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม

2. โครงการ
สนับสนุน
กิจการ
กิจการ
ศึกษาให้แก่
โรงเรียน 
เช่นการจัด

กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม,
ส านัก

สพฐ./โรงเรียน  
จ านวน  5  
โรงเรียน  และ
สนง.ป้องกัน
จังหวัด,ต ารวจ
,ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
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ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ต าบล ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

โดรงการ
ทัศนศึกษา
ดูงานการ
จัดซื้อสื่อ
การเรียน
การสอน 
วัสดุ
อุปกรณ์
ประกอบกา
รเรียน 
อุปกรณ์
กีฬา ชุด
นักเรียน
ทุนการศึก
ษา จัดหา
พาหนะ-ส่ง
นักเรียนที่
อยู่ในถ่ิน
ทุรกันดาร 
เป็นต้น 

ปลัด,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กองช่าง 

ภูเขียว,สปสช.,
รพสต.ธาตุทอง
,รพสต.ธาตุทอง
,พัฒนาชุม
อ าเภอ,พัฒนา
สังคมจังหวัด
,หน่วย10,
ส านักงาน
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ,
ป้องกันจังหวัด
ชัยภูมิและ
หน่วยงานอื่นๆ 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แนวทางที่ 1 
แนวทางการ
พัฒนา ส่งเสริม
การศึกษาและ
การเรียนรู้
ให้แก่เด็กและ
เยาวชนภายใน
ต าบล 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 

3. โครงการ
สนับสนุน
อาหาร
กลางวัน
โรงเรียน/
อาหารเสริม
(นม)ให้แก่
โรงเรียน/
อาหารเสริม 
(นม) ให้แก่
โรงเรียน 

กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม,
ส านัก
ปลัด,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กองช่าง 

สพฐ./โรงเรียน  
จ านวน  5  
โรงเรียน  และ
สนง.ป้องกัน
จังหวัด,ต ารวจ
,ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ภูเขียว,สปสช.,
รพสต.ธาตุทอง
,รพสต.ธาตุทอง
,พัฒนาชุม
อ าเภอ,พัฒนา
สังคมจังหวัด
,หน่วย10,
ส านักงาน
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ,
ป้องกันจังหวัด
ชัยภูมิและ
หน่วยงานอื่นๆ 
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ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

  
 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แนวทางที่ 1 
แนวทางการ
พัฒนา ส่งเสริม
การศึกษาและ
การเรียนรู้
ให้แก่เด็กและ
เยาวชนภายใน
ต าบล 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

4. โครงการ
สนับสนุน
อาหาร
กลางวัน/ 
อาหารเสริม 
(นม)ให้แก่
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม,
ส านัก
ปลัด,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กองช่าง 

สพฐ./โรงเรียน  
จ านวน  5  
โรงเรียน  และ
สนง.ป้องกัน
จังหวัด,ต ารวจ
,ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ภูเขียว,สปสช.,
รพสต.ธาตุทอง
,รพสต.ธาตุทอง
,พัฒนาชุม
อ าเภอ,พัฒนา
สังคมจังหวัด
,หน่วย10,
ส านักงาน
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ,
ป้องกันจังหวัด
ชัยภูมิและ
หน่วยงานอื่นๆ 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก

แนวทางที่ 1 
แนวทางการ
พัฒนา ส่งเสริม
การศึกษาและ
การเรียนรู้

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้

5. โครงการ
ก่อสร้างต่อ
เติมหรือ
ปรับปรงุ
ศูนย์ฯและ

กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา

สพฐ./โรงเรียน  
จ านวน  5  
โรงเรียน  และ
สนง.ป้องกัน
จังหวัด,ต ารวจ
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เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ให้แก่เด็กและ
เยาวชนภายใน
ต าบล 

เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

สนับสนุน
การ
ด าเนินการ
ของศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กภายใน
ต าบลธาตุ
ทอง 

รสงัคม,
ส านัก
ปลัด,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กองช่าง 

,ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ภูเขียว,สปสช.,
รพสต.ธาตุทอง
,รพสต.ธาตุทอง
,พัฒนาชุม
อ าเภอ,พัฒนา
สังคมจังหวัด
,หน่วย10,
ส านักงาน
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ,
ป้องกันจังหวัด
ชัยภูมิและ
หน่วยงานอื่นๆ 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แนวทางที่ 1 
แนวทางการ
พัฒนา ส่งเสริม
การศึกษาและ
การเรียนรู้
ให้แก่เด็กและ
เยาวชนภายใน
ต าบล 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

6. โครงการ
ประกวด
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กน่า
อยู ่

กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม,
ส านัก
ปลัด,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กองช่าง 

สพฐ./โรงเรียน  
จ านวน  5  
โรงเรียน  และ
สนง.ป้องกัน
จังหวัด,ต ารวจ
,ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ภูเขียว,สปสช.,
รพสต.ธาตุทอง
,รพสต.ธาตุทอง
,พัฒนาชุม
อ าเภอ,พัฒนา
สังคมจังหวัด
,หน่วย10,
ส านักงาน
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ,
ป้องกันจังหวัด
ชัยภูมิและ
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ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

 
 
  
 

หน่วยงานอื่นๆ 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ทอ้งถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เดก็และเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แนวทางที่ 1 
แนวทางการ
พัฒนา ส่งเสริม
การศึกษาและ
การเรียนรู้
ให้แก่เด็กและ
เยาวชนภายใน
ต าบล 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

7. โครงการ
จัดกิจกรรม
งานวันเด็ก
แห่งชาติ
ประจ าป ี

กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม,
ส านัก
ปลัด,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กองช่าง 

สพฐ./โรงเรียน  
จ านวน  5  
โรงเรียน  และ
สนง.ป้องกัน
จังหวัด,ต ารวจ
,ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ภูเขียว,สปสช.,
รพสต.ธาตุทอง
,รพสต.ธาตุทอง
,พัฒนาชุม
อ าเภอ,พัฒนา
สังคมจังหวัด
,หน่วย10,
ส านักงาน
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ,
ป้องกันจังหวัด
ชัยภูมิและ
หน่วยงานอื่นๆ 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม

เดก็และเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม

แนวทางที่ 1 
แนวทางการ
พัฒนา ส่งเสริม

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี

8. โครงการ
จัดการ
แข่งขันกีฬา

กอง
การศึก
ษาฯ,

สพฐ./โรงเรียน  
จ านวน  5  
โรงเรียน  และ
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คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

และสงัคม และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

การศึกษาและ
การเรียนรู้
ให้แก่เด็กและ
เยาวชนภายใน
ต าบล 

คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
สวัสดิกา
รสงัคม,
ส านัก
ปลัด,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กองช่าง 

สนง.ป้องกัน
จังหวัด,ต ารวจ
,ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ภูเขียว,สปสช.,
รพสต.ธาตุทอง
,รพสต.ธาตุทอง
,พัฒนาชุม
อ าเภอ,พัฒนา
สังคมจังหวัด
,หน่วย10,
ส านักงาน
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ,
ป้องกันจังหวัด
ชัยภูมิและ
หน่วยงานอื่นๆ 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา

เดก็และเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา

แนวทางที่ 1 
แนวทางการ
พัฒนา ส่งเสริม
การศึกษาและ
การเรียนรู้
ให้แก่เด็กและ
เยาวชนภายใน
ต าบล 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,

9 โครงการ
ปรับปรงุที่
อ่าน
หนังสือพิม
พ์และ
จัดซื้อ
หนังสือพิม
พ์ วารสาร
นิตยสาร
ประจ า
หมู่บ้าน 

กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม,
ส านัก
ปลัด,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กองช่าง 

สพฐ./โรงเรียน  
จ านวน  5  
โรงเรียน  และ
สนง.ป้องกัน
จังหวัด,ต ารวจ
,ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ภูเขียว,สปสช.,
รพสต.ธาตุทอง
,รพสต.ธาตุทอง
,พัฒนาชุม
อ าเภอ,พัฒนา
สังคมจังหวัด
,หน่วย10,
ส านักงาน
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ,
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เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เสพติด เสพติด เสพติด เสพติด ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

ป้องกันจังหวัด
ชัยภูมิและ
หน่วยงานอื่นๆ 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เดก็และเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แนวทางที่ 1 
แนวทางการ
พัฒนา ส่งเสริม
การศึกษาและ
การเรียนรู้
ให้แก่เด็กและ
เยาวชนภายใน
ต าบล 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

10. 
โครงการ
ส่งเสริมการ
ประพฤติ 
คุณธรรม 
จริยธรรม
และ
ระเบียบ
วินัย
นักเรียน 
โรงเรียนใน
พื้นที่ต าบล
ธาตุทอง 

กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม,
ส านัก
ปลัด,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กองช่าง 

สพฐ./โรงเรียน  
จ านวน  5  
โรงเรียน  และ
สนง.ป้องกัน
จังหวัด,ต ารวจ
,ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ภูเขียว,สปสช.,
รพสต.ธาตุทอง
,รพสต.ธาตุทอง
,พัฒนาชุม
อ าเภอ,พัฒนา
สังคมจังหวัด
,หน่วย10,
ส านักงาน
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ,
ป้องกันจังหวัด
ชัยภูมิและ
หน่วยงานอื่นๆ 

4 ประเด็น ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา 1.  ยุทธศาสตร์ 1.  ยุทธศาสตร์ ร้อยละ  100  ของ เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน เดก็และเยาวชน แนวทางที่ 1 ร้อยละ  70  ของเด็ก ร้อยละ  100  เด็ก 11. กอง สพฐ./โรงเรียน  
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ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แนวทางการ
พัฒนา ส่งเสริม
การศึกษาและ
การเรียนรู้
ให้แก่เด็กและ
เยาวชนภายใน
ต าบล 

และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

โครงการ
กิจกรรม
ร่วมกับ
ชุมชน
ส่งเสริมภูมิ
ปัญญา
โรงเรียนใน
พื้นที่ต าบล
ธาตุทอง 

การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม,
ส านัก
ปลัด,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กองช่าง 

จ านวน  5  
โรงเรียน  และ
สนง.ป้องกัน
จังหวัด,ต ารวจ
,ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ภูเขียว,สปสช.,
รพสต.ธาตุทอง
,รพสต.ธาตุทอง
,พัฒนาชุม
อ าเภอ,พัฒนา
สังคมจังหวัด
,หน่วย10,
ส านักงาน
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ,
ป้องกันจังหวัด
ชัยภูมิและ
หน่วยงานอื่นๆ 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่

เดก็และเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่

แนวทางที่ 1 
แนวทางการ
พัฒนา ส่งเสริม
การศึกษาและ
การเรียนรู้
ให้แก่เด็กและ
เยาวชนภายใน
ต าบล 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี

12.
โครงการน้ า
สะอาดเพื่อ
อุปโภค 
บริโภค
โรงเรียนใน
พื้นที่ต าบล
ธาตุทอง 

กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม,
ส านัก
ปลัด,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กองช่าง 

สพฐ./โรงเรียน  
จ านวน  5  
โรงเรียน  และ
สนง.ป้องกัน
จังหวัด,ต ารวจ
,ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ภูเขียว,สปสช.,
รพสต.ธาตุทอง
,รพสต.ธาตุทอง
,พัฒนาชุม
อ าเภอ,พัฒนา
สังคมจังหวัด
,หน่วย10,
ส านักงาน
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ประชาคมอาเซียน 
 

พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ,
ป้องกันจังหวัด
ชัยภูมิและ
หน่วยงานอื่นๆ 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เดก็และเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แนวทางที่ 1 
แนวทางการ
พัฒนา ส่งเสริม
การศึกษาและ
การเรียนรู้
ให้แก่เด็กและ
เยาวชนภายใน
ต าบล 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

13. โครง
จัดท าสนาม
เด็กเล่น
และซื้อ
เครื่องเล่น
ส าหรับ
นักเรียน 

กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม,
ส านัก
ปลัด,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กองช่าง 

สพฐ./โรงเรียน  
จ านวน  5  
โรงเรียน  และ
สนง.ป้องกัน
จังหวัด,ต ารวจ
,ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ภูเขียว,สปสช.,
รพสต.ธาตุทอง
,รพสต.ธาตุทอง
,พัฒนาชุม
อ าเภอ,พัฒนา
สังคมจังหวัด
,หน่วย10,
ส านักงาน
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ,
ป้องกันจังหวัด
ชัยภูมิและ
หน่วยงานอื่นๆ 
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เป็นประจ าทุกป ี
4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เดก็และเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แนวทางที่ 1 
แนวทางการ
พัฒนา ส่งเสริม
การศึกษาและ
การเรียนรู้
ให้แก่เด็กและ
เยาวชนภายใน
ต าบล 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

14. 
โครงการ
จัดซื้อสื่อ
วัสดุ
อุปกรณ์
การศึกษา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ส าหรับ
ห้องเรียน       

กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม,
ส านัก
ปลัด,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กองช่าง 

สพฐ./โรงเรียน  
จ านวน  5  
โรงเรียน  และ
สนง.ป้องกัน
จังหวัด,ต ารวจ
,ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ภูเขียว,สปสช.,
รพสต.ธาตุทอง
,รพสต.ธาตุทอง
,พัฒนาชุม
อ าเภอ,พัฒนา
สังคมจังหวัด
,หน่วย10,
ส านักงาน
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ,
ป้องกันจังหวัด
ชัยภูมิและ
หน่วยงานอื่นๆ 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ

เดก็และเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ

แนวทางที่ 1 
แนวทางการ
พัฒนา ส่งเสริม
การศึกษาและ
การเรียนรู้
ให้แก่เด็กและ
เยาวชนภายใน
ต าบล 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล

15.
โครงการ
สร้าง
ห้องสมุด
ชีวิต 

กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม,
ส านัก
ปลัด,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กองช่าง 

สพฐ./โรงเรียน  
จ านวน  5  
โรงเรียน  และ
สนง.ป้องกัน
จังหวัด,ต ารวจ
,ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ภูเขียว,สปสช.,
รพสต.ธาตุทอง
,รพสต.ธาตุทอง
,พัฒนาชุม
อ าเภอ,พัฒนา
สังคมจังหวัด
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ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

,หน่วย10,
ส านักงาน
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ,
ป้องกันจังหวัด
ชัยภูมิและ
หน่วยงานอื่นๆ 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึง่พาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถึง
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แนวทางที่ 1 
แนวทางการ
พัฒนา ส่งเสริม
การศึกษาและ
การเรียนรู้
ให้แก่เด็กและ
เยาวชนภายใน
ต าบล 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ดอ้ยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

16. 
โครงการ
แข่งขันกีฬา
ภายใน
โรงเรียนใน
พื้นที่ต าบล
ธาตุทอง 

กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม,
ส านัก
ปลัด,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กองช่าง 

สพฐ./โรงเรียน  
จ านวน  5  
โรงเรียน  และ
สนง.ป้องกัน
จังหวัด,ต ารวจ
,ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ภูเขียว,สปสช.,
รพสต.ธาตุทอง
,รพสต.ธาตุทอง
,พัฒนาชุม
อ าเภอ,พัฒนา
สังคมจังหวัด
,หน่วย10,
ส านักงาน
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ,
ป้องกันจังหวัด
ชัยภูมิและ
หน่วยงานอื่นๆ 
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การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แนวทางที่ 1 
แนวทางการ
พัฒนา ส่งเสริม
การศึกษาและ
การเรียนรู้
ให้แก่เด็กและ
เยาวชนภายใน
ต าบล 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

17. 
โครงการ
พัฒนา
คุณธรรม
จริยธรรม
นักเรียน
โรงเรียนใน
พื้นที่ต าบล
ธาตุทอง 

กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม,
ส านัก
ปลัด,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กองช่าง 

สพฐ./โรงเรียน  
จ านวน  5  
โรงเรียน  และ
สนง.ป้องกัน
จังหวัด,ต ารวจ
,ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ภูเขียว,สปสช.,
รพสต.ธาตุทอง
,รพสต.ธาตุทอง
,พัฒนาชุม
อ าเภอ,พัฒนา
สังคมจังหวัด
,หน่วย10,
ส านักงาน
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ,
ป้องกันจังหวัด
ชัยภูมิและ
หน่วยงานอื่นๆ 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ

แนวทางที่ 1 
แนวทางการ
พัฒนา ส่งเสริม
การศึกษาและ
การเรียนรู้
ให้แก่เด็กและ
เยาวชนภายใน
ต าบล 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ

18. โครงการ
แข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ
และแสดงผล
งานของ
นักเรียนกลุ่ม
พื้นที่
การศึกษาภู
เขียว10
ต าบลธาตุ
ทองและการ
แข่งขันทักษะ
วิชาการงาน

กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม,
ส านัก
ปลัด,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,

สพฐ./โรงเรียน  
จ านวน  5  
โรงเรียน  และ
สนง.ป้องกัน
จังหวัด,ต ารวจ
,ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ภูเขียว,สปสช.,
รพสต.ธาตุทอง
,รพสต.ธาตุทอง
,พัฒนาชุม
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โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

ศิลปะหัตถกร
รมภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

กองช่าง อ าเภอ,พัฒนา
สังคมจังหวัด
,หน่วย10,
ส านักงาน
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ,
ป้องกันจังหวัด
ชัยภูมิและ
หน่วยงานอื่นๆ 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถึง
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แนวทางที่ 1 
แนวทางการ
พัฒนา ส่งเสริม
การศึกษาและ
การเรียนรู้
ให้แก่เด็กและ
เยาวชนภายใน
ต าบล 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

19. 
โครงการ
ค่าย
วิชาการ
เพื่อยก
ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการ
เรียนตาม
มาตรฐาน
การศึกษา
และการ
ทดสอบ0-
NET,NET 
และLAS
ของ
นักเรียน
กลุ่มพื้นที่
การศึกษาภู
เขียว10
ต าบลธาตุ
ทอง 

กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม,
ส านัก
ปลัด,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กองช่าง 

สพฐ./โรงเรียน  
จ านวน  5  
โรงเรียน  และ
สนง.ป้องกัน
จังหวัด,ต ารวจ
,ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ภูเขียว,สปสช.,
รพสต.ธาตุทอง
,รพสต.ธาตุทอง
,พัฒนาชุม
อ าเภอ,พัฒนา
สังคมจังหวัด
,หน่วย10,
ส านักงาน
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ,
ป้องกันจังหวัด
ชัยภูมิและ
หน่วยงานอื่นๆ 
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เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แนวทางที่ 1 
แนวทางการ
พัฒนา ส่งเสริม
การศึกษาและ
การเรียนรู้
ให้แก่เด็กและ
เยาวชนภายใน
ต าบล 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

20. 
โครงการ
พัฒนาครู
และ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษากลุ่ม
พื้นที่หาร
ศึกษาภู
เขียว10
ต าบลธาตุ
ทอง 

กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม,
ส านัก
ปลัด,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ, 
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม 

สพฐ./โรงเรียน  
จ านวน  5  
โรงเรียน  และ
สนง.ป้องกัน
จังหวัด,ต ารวจ
,ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ภูเขียว,สปสช.,
รพสต.ธาตุทอง
,รพสต.ธาตุทอง
,พัฒนาชุม
อ าเภอ,พัฒนา
สังคมจังหวัด
,หน่วย10,
ส านักงาน
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ,
ป้องกันจังหวัด
ชัยภูมิและ
หน่วยงานอื่นๆ 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,

เดก็และเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,

แนวทางที่ 1 
แนวทางการ
พัฒนา ส่งเสริม
การศึกษาและ
การเรียนรู้
ให้แก่เด็กและ
เยาวชนภายใน
ต าบล 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป

21. 
โครงการ
อบรม
ภาษา-
อังกฤษ
อย่าง
สร้างสรรค์
มหัศจรรยส์ู่
อาเซียน

กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม,
ส านัก
ปลัด,
กอง

สพฐ./โรงเรียน  
จ านวน  5  
โรงเรียน  และ
สนง.ป้องกัน
จังหวัด,ต ารวจ
,ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ภูเขียว,สปสช.,
รพสต.ธาตุทอง
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 การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

ของกลุม่
พื้นที่
การศึกษาภู
เขียว 10 
“สุดยอด
เด็กไทยก้าว
ล้ าสูผู่้น า
อาเซียน” 

สาธาร
ณสุขฯ,
กองช่าง 

,รพสต.ธาตุทอง
,พัฒนาชุม
อ าเภอ,พัฒนา
สังคมจังหวัด
,หน่วย10,
ส านักงาน
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ,
ป้องกันจังหวัด
ชัยภูมิและ
หน่วยงานอื่นๆ 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แนวทางที่ 1 
แนวทางการ
พัฒนา ส่งเสริม
การศึกษาและ
การเรียนรู้
ให้แก่เด็กและ
เยาวชนภายใน
ต าบล 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

22. 
โครงการ
ปรับปรงุ
ส่งเสริมการ
ใช้ห้องสมุด
โรงเรียนใน
พื้นที่ต าบล
ธาตุทอง 

กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม,
ส านัก
ปลัด,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กองช่าง 

สพฐ./โรงเรียน  
จ านวน  5  
โรงเรียน  และ
สนง.ป้องกัน
จังหวัด,ต ารวจ
,ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ภูเขียว,สปสช.,
รพสต.ธาตุทอง
,รพสต.ธาตุทอง
,พัฒนาชุม
อ าเภอ,พัฒนา
สังคมจังหวัด
,หน่วย10,
ส านักงาน
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ,
ป้องกันจังหวัด
ชัยภูมิและ
หน่วยงานอื่นๆ 
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ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เดก็และเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แนวทางที่ 1 
แนวทางการ
พัฒนา ส่งเสริม
การศึกษาและ
การเรียนรู้
ให้แก่เด็กและ
เยาวชนภายใน
ต าบล 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

23. 
โครงการ
จัดท าสนาม
เด็กเล่น
ระดับ
ปฐมวัย
โรงเรียนใน
พื้นที่ต าบล
ตุทอง 

กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม,
ส านัก
ปลัด,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กองช่าง 

สพฐ./โรงเรียน  
จ านวน  5  
โรงเรียน  และ
สนง.ป้องกัน
จังหวัด,ต ารวจ
,ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ภูเขียว,สปสช.,
รพสต.ธาตุทอง
,รพสต.ธาตุทอง
,พัฒนาชุม
อ าเภอ,พัฒนา
สังคมจังหวัด
,หน่วย10,
ส านักงาน
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ,
ป้องกันจังหวัด
ชัยภูมิและ
หน่วยงานอื่นๆ 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ

เดก็และเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ

แนวทางที่ 1 
แนวทางการ
พัฒนา ส่งเสริม
การศึกษาและ
การเรียนรู้
ให้แก่เด็กและ
เยาวชนภายใน

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากข้ึน  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม

24. 
โครงการ
ทัศนศึกษา
และศึกษาดู
งาน
โรงเรียนใน
พื้นที่ต าบล

กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม,
ส านัก

สพฐ./โรงเรียน  
จ านวน  5  
โรงเรียน  และ
สนง.ป้องกัน
จังหวัด,ต ารวจ
,ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ



86 
 

 
 
 

ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ต าบล ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

ธาตุทอง ปลัด,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กองช่าง 

ภูเขียว,สปสช.,
รพสต.ธาตุทอง
,รพสต.ธาตุทอง
,พัฒนาชุม
อ าเภอ,พัฒนา
สังคมจังหวัด
,หน่วย10,
ส านักงาน
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ,
ป้องกันจังหวัด
ชัยภูมิและ
หน่วยงานอื่นๆ 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถึง
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แนวทางที่ 1 
แนวทางการ
พัฒนา ส่งเสริม
การศึกษาและ
การเรียนรู้
ให้แก่เด็กและ
เยาวชนภายใน
ต าบล 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 

25.
โครงการ
จัดซื้อ / 
จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์
การศึกษา 
โครงเรียน
ในพื้นที่
ต าบลธาตุ
ทอง 

กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม,
ส านัก
ปลัด,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กองช่าง 

สพฐ./โรงเรียน  
จ านวน  5  
โรงเรียน  และ
สนง.ป้องกัน
จังหวัด,ต ารวจ
,ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ภูเขียว,สปสช.,
รพสต.ธาตุทอง
,รพสต.ธาตุทอง
,พัฒนาชุม
อ าเภอ,พัฒนา
สังคมจังหวัด
,หน่วย10,
ส านักงาน
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ,
ป้องกันจังหวัด
ชัยภูมิและ
หน่วยงานอื่นๆ 
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ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

  
 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึง่พาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถึง
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แนวทางที่ 1 
แนวทางการ
พัฒนา ส่งเสริม
การศึกษาและ
การเรียนรู้
ให้แก่เด็กและ
เยาวชนภายใน
ต าบล 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ดอ้ยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

26. 
โครงการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
และค่านิยม
ที่พึง
ประสงค์ 

กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม,
ส านัก
ปลัด,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กองช่าง 

สพฐ./โรงเรียน  
จ านวน  5  
โรงเรียน  และ
สนง.ป้องกัน
จังหวัด,ต ารวจ
,ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ภูเขียว,สปสช.,
รพสต.ธาตุทอง
,รพสต.ธาตุทอง
,พัฒนาชุม
อ าเภอ,พัฒนา
สังคมจังหวัด
,หน่วย10,
ส านักงาน
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ,
ป้องกันจังหวัด
ชัยภูมิและ
หนว่ยงานอื่นๆ 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก

แนวทางที่ 1 
แนวทางการ
พัฒนา ส่งเสริม
การศึกษาและ
การเรียนรู้

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้

27. 
โครงการ
พัฒนาการ
จัดกิจกรรม
การเรียนรู้

กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา

สพฐ./โรงเรียน  
จ านวน  5  
โรงเรียน  และ
สนง.ป้องกัน
จังหวัด,ต ารวจ
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เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ให้แก่เด็กและ
เยาวชนภายใน
ต าบล 

เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

นักเรียน
ปฐมวัย 
 

รสงัคม,
ส านัก
ปลัด,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กองช่าง 

,ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ภูเขียว,สปสช.,
รพสต.ธาตุทอง
,รพสต.ธาตุทอง
,พัฒนาชุม
อ าเภอ,พัฒนา
สังคมจังหวัด
,หน่วย10,
ส านักงาน
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ,
ป้องกันจังหวัด
ชัยภูมิและ
หน่วยงานอื่นๆ 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แนวทางที่ 1 
แนวทางการ
พัฒนา ส่งเสริม
การศึกษาและ
การเรียนรู้
ให้แก่เด็กและ
เยาวชนภายใน
ต าบล 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

28. 
โครงการ
เข้าค่าย
วิชาการ 
โรงเรียนใน
พื้นที่ต าบล
ธาตุทอง 

กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม,
ส านัก
ปลัด,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กองช่าง 

สพฐ./โรงเรียน  
จ านวน  5  
โรงเรียน  และ
สนง.ป้องกัน
จังหวัด,ต ารวจ
,ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ภูเขียว,สปสช.,
รพสต.ธาตุทอง
,รพสต.ธาตุทอง
,พัฒนาชุม
อ าเภอ,พัฒนา
สังคมจังหวัด
,หน่วย10,
ส านักงาน
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ,
ป้องกันจังหวัด
ชัยภูมิและ
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ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

 
 
  
 

หน่วยงานอื่นๆ 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เดก็และเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แนวทางที่ 1 
แนวทางการ
พัฒนา ส่งเสริม
การศึกษาและ
การเรียนรู้
ให้แก่เด็กและ
เยาวชนภายใน
ต าบล 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

29. 
โครงการ
จ้างเดก็
นักเรียน/ 
นักศึกษา
ในช่วงปิด
ภาคเรียน 

กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม,
ส านัก
ปลัด,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กองช่าง 

สพฐ./โรงเรียน  
จ านวน  5  
โรงเรียน  และ
สนง.ป้องกัน
จังหวัด,ต ารวจ
,ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ภูเขียว,สปสช.,
รพสต.ธาตุทอง
,รพสต.ธาตุทอง
,พัฒนาชุม
อ าเภอ,พัฒนา
สังคมจังหวัด
,หน่วย10,
ส านักงาน
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ,
ป้องกันจังหวัด
ชัยภูมิและ
หน่วยงานอื่นๆ 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม

เดก็และเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม

แนวทางที่ 1 
แนวทางการ
พัฒนา ส่งเสริม

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี

30. โครงกา
กรเรียนรู้
ตามแนว

กอง
การศึก
ษาฯ,

สพฐ./โรงเรียน  
จ านวน  5  
โรงเรียน  และ
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คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

และสงัคม และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

การศึกษาและ
การเรียนรู้
ให้แก่เด็กและ
เยาวชนภายใน
ต าบล 

คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

พระราชด า
หริทฤษฎี
เศรษฐกจิ
พอเพียง 

กอง
สวัสดิกา
รสงัคม,
ส านัก
ปลัด,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กองช่าง 

สนง.ป้องกัน
จังหวัด,ต ารวจ
,ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ภูเขียว,สปสช.,
รพสต.ธาตุทอง
,รพสต.ธาตุทอง
,พัฒนาชุม
อ าเภอ,พัฒนา
สังคมจังหวัด
,หน่วย10,
ส านักงาน
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ,
ป้องกันจังหวัด
ชัยภูมิและ
หน่วยงานอื่นๆ 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา

เดก็และเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา

แนวทางที่ 1 
แนวทางการ
พัฒนา ส่งเสริม
การศึกษาและ
การเรียนรู้
ให้แก่เด็กและ
เยาวชนภายใน
ต าบล 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,

31. 
โครงการ
พัฒนา
ปรับปรงุ
ส่งเสริมการ
อ่าน(ศาลา
พารู้) 

กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม,
ส านัก
ปลัด,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กองช่าง 

สพฐ./โรงเรียน  
จ านวน  5  
โรงเรียน  และ
สนง.ป้องกัน
จังหวัด,ต ารวจ
,ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ภูเขียว,สปสช.,
รพสต.ธาตุทอง
,รพสต.ธาตุทอง
,พัฒนาชุม
อ าเภอ,พัฒนา
สังคมจังหวัด
,หน่วย10,
ส านักงาน
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ,
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เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เสพติด เสพติด เสพติด เสพติด ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

ป้องกันจังหวัด
ชัยภูมิและ
หน่วยงานอื่นๆ 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เดก็และเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แนวทางที่ 1 
แนวทางการ
พัฒนา ส่งเสริม
การศึกษาและ
การเรียนรู้
ให้แก่เด็กและ
เยาวชนภายใน
ต าบล 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

32. 
โครงการ
พัฒนา
ปรับปรงุภูมิ
ทัศน์ภายใน
ภายนอก 
กศน. 
ต าบลธาตุ
ทอง ให้เอื้อ
ต่อการจัด
กิจกรรม
การเรียนรู ้

กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม,
ส านัก
ปลัด,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กองช่าง 

สพฐ./โรงเรียน  
จ านวน  5  
โรงเรียน  และ
สนง.ป้องกัน
จังหวัด,ต ารวจ
,ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ภูเขียว,สปสช.,
รพสต.ธาตุทอง
,รพสต.ธาตุทอง
,พัฒนาชุม
อ าเภอ,พัฒนา
สังคมจังหวัด
,หน่วย10,
ส านักงาน
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ,
ป้องกันจังหวัด
ชัยภูมิและ
หน่วยงานอื่นๆ 

4 ประเด็น ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา 1.  ยุทธศาสตร์ 1.  ยุทธศาสตร์ ร้อยละ  100  ของ เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน เดก็และเยาวชน แนวทางที่ 1 ร้อยละ  70  ของเด็ก ร้อยละ  100  เด็ก 33. กอง สพฐ./โรงเรียน  
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ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แนวทางการ
พัฒนา ส่งเสริม
การศึกษาและ
การเรียนรู้
ให้แก่เด็กและ
เยาวชนภายใน
ต าบล 

และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

โครงการ
อนุรักษ์สบื
สานศิลป
วัฒนะธรรม
ไทย 

การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม,
ส านัก
ปลัด,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กองช่าง 

จ านวน  5  
โรงเรียน  และ
สนง.ป้องกัน
จังหวัด,ต ารวจ
,ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ภูเขียว,สปสช.,
รพสต.ธาตุทอง
,รพสต.ธาตุทอง
,พัฒนาชุม
อ าเภอ,พัฒนา
สังคมจังหวัด
,หน่วย10,
ส านักงาน
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ,
ป้องกันจังหวัด
ชัยภูมิและ
หน่วยงานอื่นๆ 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถึง
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่

แนวทางที่ 2  
แนวทางการ
พัฒนา ป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติด และการ
สร้างเสริม
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยส์ิน 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี

1. โครงการ
เทศบาชวน
เลิกเหล้า/
หรือ
โครงการ
รณรงค์ให้
ประชาชน
เลิกดืม่สรุา
และสิง่เสพ
ติดอื่น 

กอง
ช่าง/
ส านัก
ปลัด 

ต ารวจ/สนง.
ป้องกันจังหวัด/
ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ภูเขียว/และ
หน่วยงานอื่นๆ 
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ประชาคมอาเซียน 
 

พึง่พาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึง่พาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แนวทางที่ 2  
แนวทางการ
พัฒนา ป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติด และการ
สร้างเสริม
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยส์ิน 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

2. โครงการ
อบรมแกรน
น าต้านยา
เสพติด 

กอง
ช่าง/
ส านัก
ปลัด 

ต ารวจ/สนง.
ป้องกันจังหวัด/
ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ภูเขียว/และ
หน่วยงานอื่นๆ 
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เป็นประจ าทุกป ี
4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึง่พาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แนวทางที่ 2  
แนวทางการ
พัฒนา ป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติด และการ
สร้างเสริม
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยส์ิน 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

3. โครงการ
อบรม
เพิ่มพูน
ประสิทธิภา
พและ
อุดหนุนผู้
ประสาน
พลัง
แผ่นดิน
ขจัดสิ้นยา
เสพติด 

กอง
ช่าง/
ส านัก
ปลัด 

ต ารวจ/สนง.
ป้องกันจังหวัด/
ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ภูเขียว/และ
หน่วยงานอื่นๆ 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ

แนวทางที่ 2  
แนวทางการ
พัฒนา ป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติด และการ
สร้างเสริม
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยส์ิน 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล

4. โครงการ
จัดอบรม
หรือศึกษาดู
งานเพื่อ
เพิ่มพูน
ประสิทธิภา
พ
คณะกรรม
การศูนย์
ปฎิบัติการ
ต่อสู้เพือ่
เอาชนะยา
เสพติด

กอง
ช่าง/
ส านัก
ปลัด 

ต ารวจ/สนง.
ป้องกันจังหวัด/
ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ภูเขียว/และ
หน่วยงานอื่นๆ 
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ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

เทศบาล
ต าบลธาตุ
ทอง(ศตส.
เทศบาล
ต าบลธาตุ
ทอง) 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถดา้น
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากข้ึน  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แนวทางที่ 2  
แนวทางการ
พัฒนา ป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติด และการ
สร้างเสริม
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยส์ิน 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ร้อยละ  100  เดก็
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

5. โครงการ
สนับสนุน
งบประมา
ณในการ
ด าเนินการ
ตามแผน
ปฎิบัติการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
ของ ศตส.
เทศบาล
ต าบลธาตุ 

กอง
ช่าง/
ส านัก
ปลัด 

ต ารวจ/สนง.
ป้องกันจังหวัด/
ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ภูเขียว/และ
หน่วยงานอื่นๆ 
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การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึน้,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพตดิ 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แนวทางที่ 2  
แนวทางการ
พัฒนา ป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติด และการ
สร้างเสริม
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยส์ิน 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

6. โครงการ
ก่อสร้าง
ลานกีฬา
ต้านยาเสพ
ติดหรือ
ปรับปรงุ/
ซ่อมแซม
ลานกีฬา
ต้านยาเสพ
ติด 

กอง
ช่าง/
ส านัก
ปลัด 

ต ารวจ/สนง.
ป้องกันจังหวัด/
ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ภูเขียว/และ
หน่วยงานอื่นๆ 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึน้,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ

แนวทางที่ 2  
แนวทางการ
พัฒนา ป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติด และการ
สร้างเสริม
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยส์ิน 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ

7. โครงการ
ป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุ
ทางถนน
ในช่วงเทศ
การต่างๆ  

กอง
ช่าง/
ส านัก
ปลัด 

ต ารวจ/สนง.
ป้องกันจังหวัด/
ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ภูเขียว/และ
หน่วยงานอื่นๆ 
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โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพตดิ 

ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึน้,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพตดิ 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แนวทางที่ 2  
แนวทางการ
พัฒนา ป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติด และการ
สร้างเสริม
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยส์ิน 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

8. โครงการ
ด่านจราจร
ทางถนน 
น าเด็ก
นักเรียน
ข้ามถนน
ปากทาง
บ้านหนอง
คัน หมู่ที่ 2 

กอง
ช่าง/
ส านัก
ปลัด 

ต ารวจ/สนง.
ป้องกันจังหวัด/
ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ภูเขียว/และ
หน่วยงานอื่นๆ 
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เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึน้,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพตดิ 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แนวทางที่ 2  
แนวทางการ
พัฒนา ป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติด และการ
สร้างเสริม
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยส์ิน 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

9.โครงการ
จัดฝึกอบรม
และ
ฝึกอบรม
ทบทวน
อาสาสมัคร
ป้องกันภัย
ฝ่ายพล
เรือน (อป
พร.) 
ประจ าป ี

กอง
ช่าง/
ส านัก
ปลัด 

ต ารวจ/สนง.
ป้องกันจังหวัด/
ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ภูเขียว/และ
หน่วยงานอื่นๆ 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึน้,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,

แนวทางที่ 2  
แนวทางการ
พัฒนา ป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติด และการ
สร้างเสริม
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป

10. 
โครงการ
จัดซื้อ
ครุภัณฑ์
วัสดุ 
อุปกรณ์ใน
การป้องกัน
และ
บรรเทาสา

กอง
ช่าง/
ส านัก
ปลัด 

ต ารวจ/สนง.
ป้องกันจังหวัด/
ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ภูเขียว/และ
หน่วยงานอื่นๆ 
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 การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพตดิ 

ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ทรัพยส์ิน ,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

ธารณภัย 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึน้,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แนวทางที่ 2  
แนวทางการ
พัฒนา ป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติด และการ
สร้างเสริม
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยส์ิน 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

11. 
โครงการ
จัดส่ง
บุคลากร
เข้าร่วม
อบรมหนึ่ง
ต าบลหนึง่
ทีมกู้ภัย 

กอง
ช่าง/
ส านัก
ปลัด 

ต ารวจ/สนง.
ป้องกันจังหวัด/
ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ภูเขียว/และ
หน่วยงานอื่นๆ 
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ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึง่พาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แนวทางที่ 2  
แนวทางการ
พัฒนา ป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติด และการ
สร้างเสริม
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยส์ิน 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

12. 
โครงการ
ติดตั้ง
ไฟสัญญาณ
.ไฟ
กระพริบ 
ไฟจราจร 
ป้ายทาง
หลวง                                   

กอง
ช่าง/
ส านัก
ปลัด 

ต ารวจ/สนง.
ป้องกันจังหวัด/
ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ภูเขียว/และ
หน่วยงานอื่นๆ 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ

แนวทางที่ 2  
แนวทางการ
พัฒนา ป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติด และการ
สร้างเสริม

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม

13. 
โครงการ
ซ้อมแผน
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย
กลุ่มที่11 

กอง
ช่าง/
ส านัก
ปลัด 

ต ารวจ/สนง.
ป้องกันจังหวัด/
ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ภูเขียว/และ
หน่วยงานอื่นๆ 
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ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึง่พาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยส์ิน 

ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

(Zonning) 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึง่พาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถึง
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แนวทางที่ 2  
แนวทางการ
พัฒนา ป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติด และการ
สร้างเสริม
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยส์ิน 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 

14. 
โครงการ
ด้านการ
ป้องกันและ
บรรเทา สา
ธารณภัย                                                            

กอง
ช่าง/
ส านัก
ปลัด 

ต ารวจ/สนง.
ป้องกันจังหวัด/
ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ภูเขียว/และ
หน่วยงานอื่นๆ 
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ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

  
 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แนวทางที่  3  
แนวทางการ
พัฒนา ส่งเสริม
ประเพณี
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาของ
ท้องถ่ิน 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

1.โครงการ
ท านุบ ารงุ
พระพุทธศา
สนา
ส่งเสริม
และอนุรกัษ์
จัดงาน
ประเพณี 
วัฒนธรรม
หรือ
สนับสนุน
การจัดงาน
ประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถ่ินและ
วันส าคัญ
ทาง
พระพุทธศา
สนาเช่น 
ประเพณีวัน
สงกานต์ 
ลอยกระทง 
บุญบัง้ไฟ 
เข้าพรรษา 
วันพ่อ
แห่งชาติ 
วันแม่
แห่งชาติ
และอื่นๆ 

กอง
การศึก
ษาฯ 

หน่วยงานอื่นๆ 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก

แนวทางที่  3  
แนวทางการ
พัฒนา ส่งเสริม
ประเพณี
วัฒนธรรมและ

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้

2. โครงการ
สนับสนุน
งบประมา
ณให้แก่
ศูนย์

กอง
การศึก
ษาฯ 

หน่วยงานอื่นๆ 
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เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

เพิ่มมากขึน้,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถึง
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ภูมิปัญญาของ
ท้องถ่ิน 

เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

วัฒนธรรม
ประจ า
ต าบลธาตุ
ทองและ
น ามาสร้าง
ภูมิคุ้มกัน
ป้องกันเด็ก
และ
เยาวชนที่มี
ค่านิยมไม่
พึงประสงค์  

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึน้,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพตดิ 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แนวทางที่  3  
แนวทางการ
พัฒนา ส่งเสริม
ประเพณี
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาของ
ท้องถ่ิน 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

3. โครงการ
ส่งเสริม
ปราชญ์
ชาวบ้าน
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถ่ิน 

กอง
การศึก
ษาฯ 

หน่วยงานอื่นๆ 
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ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

 
 
  
 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ทอ้งถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เดก็และเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แนวทางที่  3  
แนวทางการ
พัฒนา ส่งเสริม
ประเพณี
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาของ
ท้องถ่ิน 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

4. โครงการ
แข่งขันกีฬา
สี่เสา 

กอง
การศึก
ษาฯ 

หน่วยงานอื่นๆ 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม

แนวทางที่  3  
แนวทางการ
พัฒนา ส่งเสริม

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี

5.โครงการ
แข่งขันกีฬา
ยุวชนต าบล

กอง
การศึก
ษาฯ 

หน่วยงานอื่นๆ 
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คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

และสงัคม และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึง่พาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ประเพณี
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาของ
ท้องถ่ิน 

คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

ธาตุทอง 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา

แนวทางที่  3  
แนวทางการ
พัฒนา ส่งเสริม
ประเพณี
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาของ
ท้องถ่ิน 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,

6. โครงการ
แข่งขันกีฬา
เทศบาล
สัมพันธ์
ต้านยาเสพ
ติดธาตุทอง
เกมส ์

กอง
การศึก
ษาฯ 

หน่วยงานอื่นๆ 
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เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เสพติด เสพติด เสพติด เสพติด ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แนวทางที่  3  
แนวทางการ
พัฒนา ส่งเสริม
ประเพณี
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาของ
ท้องถ่ิน 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

7. โครงการ
เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา
ท้องถ่ิน
สัมพันธ์
ต้านยาเสพ
ติดอ าเภอภู
เขียว 

กอง
การศึก
ษาฯ 

หน่วยงานอื่นๆ 

4 ประเด็น ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา 1.  ยุทธศาสตร์ 1.  ยุทธศาสตร์ ร้อยละ  100  ของ เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน แนวทางที่  3  ร้อยละ  70  ของเด็ก ร้อยละ  100  เด็ก 8. โครงการ กอง หน่วยงานอื่นๆ 
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ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถึง
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แนวทางการ
พัฒนา ส่งเสริม
ประเพณี
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาของ
ท้องถ่ิน 

และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

แข่งขันกีฬา
เช่ือม
สัมพันธ์
ระหว่าง
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
ภายใน
ต าบลธาตุ
ทอง 

การศึก
ษาฯ 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึน้,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่

แนวทางที่ 4  
แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
การด าเนินงาน
ด้าน
สาธารณสุขมลู
ฐาน 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี

1.โครงการ
ป้องกันและ
ควบคุม
โรคติดต่อ
เช่นโรค
เอดส์ โรค
เลปโตส
ไปโลซสี 
โรค
ไข้เลือดออ
ก โรค
ไข้หวัดนก
โรคพิษสุนัข
บ้าและ
โรคติดต่อ

กอง
สาธาร
ณสุขฯ 

สปสช.,รพสต.
ธาตุทองและ
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
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ประชาคมอาเซียน 
 

พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพตดิ 

แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

ร้ายแรง
อื่นๆ 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แนวทางที่ 4  
แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
การด าเนินงาน
ด้าน
สาธารณสุขมลู
ฐาน 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

2. โครงการ
ป้องกันและ
ควบคุมโรคไม่
ติดต่อเช่น
โรคเบาหวาน 
โรคมะเร็งเต้า
โรคมะเร็งปาก
มดลูกและอ่ืนๆ 

กอง
สาธาร
ณสุขฯ 

สปสช.,รพสต.
ธาตุทองและ
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
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เป็นประจ าทุกป ี
4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึง่พาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แนวทางที่ 4  
แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
การด าเนินงาน
ด้าน
สาธารณสุขมลู
ฐาน 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

3. โครงการ
สนับสนุน
ในการจัด
ฝึกอบรมให้
ความรู้เรื่อง
การควบคุม
และป้องกัน
โรคต่างๆ
ให้แก่ อสม.
ภายใน
ต าบล 

กอง
สาธาร
ณสุขฯ 

สปสช.,รพสต.
ธาตุทองและ
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึน้,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ

แนวทางที่ 4  
แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
การด าเนินงาน
ด้าน
สาธารณสุขมลู
ฐาน 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล

4. โครงการ
สนับสนุน
และ
อุดหนุน
พัฒนา
สาธารณสุข
มูลฐานใน
เขต
เทศบาล 

กอง
สาธาร
ณสุขฯ 

สปสช.,รพสต.
ธาตุทองและ
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
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ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพตดิ 

เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แนวทางที่ 4  
แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
การด าเนินงาน
ด้าน
สาธารณสุขมลู
ฐาน 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

5. โครงการ
สุขภาพดี
เริ่มที่
อาหาร
ปลอดภัย
เช่น 
โครงการ
ตรวจหา
สารพิษ
ตกค้าง 

กอง
สาธาร
ณสุขฯ 

สปสช.,รพสต.
ธาตุทองและ
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
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การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แนวทางที่ 4  
แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
การด าเนินงาน
ด้าน
สาธารณสุขมลู
ฐาน 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

6. โครงการ
ตรวจสอบ
และควบคุม
สุขลักษณะ 
โรงฆ่าสัตว์
ประจ า
ต าบล 

กอง
สาธาร
ณสุขฯ 

สปสช.,รพสต.
ธาตุทองและ
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ

แนวทางที่ 4  
แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
การด าเนินงาน
ด้าน
สาธารณสุขมลู
ฐาน 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ

7. โครงการ
สนับสนุน
การ
ด าเนินงาน
และการ
บรหิาร
จัดการ
ระบบ
หลักประกั
นสุขภาพ
ระดับ

กอง
สาธาร
ณสุขฯ 

สปสช.,รพสต.
ธาตุทองและ
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
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โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึง่พาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

ท้องถ่ิน 
หรือพื้นที่
เทศบาล  
ต าบลธาตุ
ทอง                  

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แนวทางที่ 4  
แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
การด าเนินงาน
ด้าน
สาธารณสุขมลู
ฐาน 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

8. โครงการ
อบรมสุขจิต
ชุมชน 

กอง
สาธาร
ณสุขฯ 

สปสช.,รพสต.
ธาตุทองและ
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
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เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แนวทางที่ 4  
แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
การด าเนินงาน
ด้าน
สาธารณสุขมลู
ฐาน 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

9. โครงการ
ตรวจคัด
กรอง
สารเคมีใน
เลือดให้แก่
เกษตรกร 

กอง
สาธาร
ณสุขฯ 

สปสช.,รพสต.
ธาตุทองและ
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึน้,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,

แนวทางที่ 4  
แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
การด าเนินงาน
ด้าน
สาธารณสุขมลู
ฐาน 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป

10.
โครงการ
ก่อสร้าง
โรงพยาบา
ลสง่เสรมิ
สุขภาพ
ชุมชน
ต าบลธาตุ
ทอง 

กอง
สาธาร
ณสุขฯ 

สปสช.,รพสต.
ธาตุทองและ
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
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 การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แนวทางที่ 4  
แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
การด าเนินงาน
ด้าน
สาธารณสุขมลู
ฐาน 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

11. 
โครงการจัด
มหกรรม
สุขภาพ
ประจ าป ี

กอง
สาธาร
ณสุขฯ 

สปสช.,รพสต.
ธาตุทองและ
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
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ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึง่พาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แนวทางที่  5  
แนวทางการ
พัฒนา  
ส่งเสริมการ
ออกก าลงักาย
เพื่อเสรมิสร้าง
สุขภาพ 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

1. โครงการ
สนับสนุน / 
อุดหนุนการ
จัดการ
แข่งขันกีฬา
และร่วม
แข่งขันกีฬา
ในระดับ
ต่างๆ                                                   

กอง
การศึก
ษาฯ 

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ

เดก็และเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ

แนวทางที่  5  
แนวทางการ
พัฒนา  
ส่งเสริมการ
ออกก าลงักาย
เพื่อเสรมิสร้าง
สุขภาพ 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม

2. โครงการ
สนับสนุน
อุปกรณ์
กีฬาให้แก่
ประชาชน
ภายใน
ต าบล 

กอง
การศึก
ษาฯ 

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
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ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แนวทางที่  6  
แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 

1.โครงการ
ส่งเสริมการ
ด าเนินการ
ของกลุม่
องค์กรต่าง 
ๆในชุมชน  
เช่น  กลุ่ม
องค์กรสตรี
,กลุ่มลูกเสอื
ชาวบ้าน
,กลุ่มอาสา
พัฒนา
ชุมชน(อช.),
ฯลฯ 

กอง
สวัสดิกา
รสงัคม 

พัฒนาชุมอ าเภอ
,พัฒนาสงัคม
จังหวัด
,หน่วย10และ
หน่วยงานอื่นๆ 
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ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

  
 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แนวทางที่  6  
แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

2.โครงการ
สนับสนุน
การจัดต้ัง  
และท า
กิจกรรม
ของชมรม
ผู้สงูอายุใน
การ
ประกอบ
อาชีพและ
ท ากิจกรรม
ต่าง ๆ 

กอง
สวัสดิกา
รสงัคม 

พัฒนาชุมอ าเภอ
,พัฒนาสงัคม
จังหวัด
,หน่วย10และ
หน่วยงานอื่นๆ
และหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก

เดก็และเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก

1.6  แนว
ทางการพัฒนา
ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้

3.โครงการ
ประกวด
หมู่บ้าน
ดีเด่น
ประจ าป ี

กอง
สวัสดิกา
รสงัคม 

พัฒนาชุมอ าเภอ
,พัฒนาสงัคม
จังหวัด
,หน่วย10และ
หน่วยงานอื่นๆ 
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เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ทอ้งถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เดก็และเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

1.6  แนว
ทางการพัฒนา
ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

4.โครงการ
สนับสนุน
การสร้าง
เครือข่าย
ศูนย์พัฒนา
ครอบครัว
(ศพด.)/
โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
แกนน าผู้น า
ภายใน
ชุมชน 

กอง
สวัสดิกา
รสงัคม 

พัฒนาชุมอ าเภอ
,พัฒนาสงัคม
จังหวัด
,หน่วย10และ
หน่วยงานอื่นๆ 
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ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

 
 
  
 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เดก็และเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

1.6  แนว
ทางการพัฒนา
ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

5.โครงการ
ประกวดพ่อ
ดีเด่น – แม่
ดีเด่น
ประจ าป ี

กอง
สวัสดิกา
รสงัคม 

พัฒนาชุมอ าเภอ
,พัฒนาสงัคม
จังหวัด
,หน่วย10และ
หน่วยงานอื่นๆ 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม

1.6  แนว
ทางการพัฒนา
ส่งเสริมความ

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี

6.โครงการ
สนับสนุน
การท า

กอง
สวัสดิกา
รสงัคม 

พัฒนาชุมอ าเภอ
,พัฒนาสงัคม
จังหวัด
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คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

และสงัคม และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึง่พาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถึง
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เข้มแข็งของ
ชุมชน 

คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

กิจกรรม
ของสภา
เยาวชน
ต าบล 

,หน่วย10และ
หน่วยงานอื่นๆ 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ทอ้งถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา

เดก็และเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา

1.6  แนว
ทางการพัฒนา
ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,

7.โครงการ
ส่งเสริมใหม้ี
การจัดเก็บ
ข้อมูล จปฐ.
,ข้อมูล กชช
๒ค.  
ประจ า
หมู่บ้านใน
ต าบลธาตุ
ทอง 

กอง
สวัสดิกา
รสงัคม 

พัฒนาชุมอ าเภอ
,พัฒนาสงัคม
จังหวัด
,หน่วย10และ
หน่วยงานอื่นๆ 
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เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เสพติด เสพติด เสพติด เสพติด ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึง่พาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถึง
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

1.6  แนว
ทางการพัฒนา
ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

8.โครงการ
สนับสนุน
วัสดุ
อุปกรณ์ใน
การด าเนิน
กิจกรรม
ต่างๆของ
หมู่บ้าน
ภายใน
ต าบล 

กอง
สวัสดิกา
รสงัคม 

พัฒนาชุมอ าเภอ
,พัฒนาสงัคม
จังหวัด
,หน่วย10และ
หน่วยงานอื่นๆ 

4 ประเด็น ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา 1.  ยุทธศาสตร์ 1.  ยุทธศาสตร์ ร้อยละ  100  ของ เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน 1.6  แนว ร้อยละ  70  ของเด็ก ร้อยละ  100  เดก็ 9.โครงการ กอง พัฒนาชุมอ าเภอ
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ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ทางการพัฒนา
ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

ส่งเสริมการ
ด าเนินงาน
กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชน
หมู่บ้าน  
และระดบั
ต าบลธาตุ
ทอง 

สวัสดิกา
รสงัคม 

,พัฒนาสงัคม
จังหวัด
,หน่วย10และ
หน่วยงานอื่นๆ 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่

เดก็และเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่

แนวทางที่  7  
แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
การจัด
สวัสดิการให้แก่
ผู้สงูอายุ  ผู้
พิการ  ผู้ป่วย
เอดส์  และ
ผู้ด้อยโอกาส
ภายในต าบล 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี

1.โครงการ
แจกเบี้ยยัง
ชีพราย
เดือนให้แก่
ผู้สงูอายุ
ภายใน
ต าบล 

กอง
สวัสดิกา
รสงัคม/
ส านัก
ปลัด 

ส านักงาน
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง/
ป้องกันอ าเภอภู
เขียว,ป้องกัน
จังหวัดชัยภูมิ/
พัฒนาชุมชน
อ าเภอ จังหวัด
,หนว่ย 10 
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ประชาคมอาเซียน 
 

พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคณุธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แนวทางที่  7  
แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
การจัด
สวัสดิการให้แก่
ผู้สงูอายุ  ผู้
พิการ  ผู้ป่วย
เอดส์  และ
ผู้ด้อยโอกาส
ภายในต าบล 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

2.โครงการ
แจกเบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ
ภายใน
ต าบล 

กอง
สวัสดิกา
รสงัคม/
ส านัก
ปลัด 

ส านักงาน
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง/
ป้องกันอ าเภอภู
เขียว,ป้องกัน
จังหวัดชัยภูมิ/
พัฒนาชุมชน
อ าเภอ จังหวัด
,หน่วย 10 
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เป็นประจ าทุกป ี
4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แนวทางที่  7  
แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
การจัด
สวัสดิการให้แก่
ผู้สงูอายุ  ผู้
พิการ  ผู้ป่วย
เอดส์  และ
ผู้ด้อยโอกาส
ภายในต าบล 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

3.โครงการ
แจกเบี้ยยัง
ชีพผ็ป่วย
เอดส ์

กอง
สวัสดิกา
รสงัคม/
ส านัก
ปลัด 

ส านักงาน
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง/
ป้องกันอ าเภอภู
เขียว,ป้องกัน
จังหวัดชัยภูมิ/
พัฒนาชุมชน
อ าเภอ จังหวัด
,หน่วย 10 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถึง
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ

แนวทางที่  7  
แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
การจัด
สวัสดิการให้แก่
ผู้สงูอายุ  ผู้
พิการ  ผู้ป่วย
เอดส์  และ
ผู้ด้อยโอกาส
ภายในต าบล 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล

4.โครงการ
จัดซื้อวัสดุ
สงเคราะห์  
ถุงยังชีพ  
ผ้าห่มกัน
หนาว  
ให้แก่
ผู้สงูอายุ  ผู้
พิการ  
ผู้ป่วยเอดส์  
และ
ผู้ด้อยโอกา
สภายใน

กอง
สวัสดิกา
รสงัคม/
ส านัก
ปลัด 

ส านักงาน
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง/
ป้องกันอ าเภอภู
เขียว,ป้องกัน
จังหวัดชัยภูมิ/
พัฒนาชุมชน
อ าเภอ จังหวัด
,หน่วย 10 
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ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึง่พาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

ต าบล 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แนวทางที่  7  
แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
การจัด
สวัสดิการให้แก่
ผู้สงูอายุ  ผู้
พิการ  ผู้ป่วย
เอดส์  และ
ผู้ด้อยโอกาส
ภายในต าบล 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

5.โครงการ
ให้ความ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภั
ย  และ
ธรรมชาติ  
และภัยต่าง 
ๆภายใน
ต าบล 

กอง
สวัสดิกา
รสงัคม/
ส านัก
ปลัด 

ส านักงาน
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง/
ป้องกันอ าเภอภู
เขียว,ป้องกัน
จังหวัดชัยภูมิ/
พัฒนาชุมชน
อ าเภอ จังหวัด
,หน่วย 10 
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การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เดก็และเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แนวทางที่  7  
แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
การจัด
สวัสดิการให้แก่
ผู้สงูอายุ  ผู้
พิการ  ผู้ป่วย
เอดส์  และ
ผู้ด้อยโอกาส
ภายในต าบล 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

6.โครงการ
จัดซื้อ
อุปกรณ์
ข่วยเหลือ
ในการ
ประกอบ
อาชีพให้แก่
ผู้พิการ  
ผู้ป่วยเอดส์  
ผู้ด้อยโอกา
ส 

กอง
สวัสดิกา
รสงัคม/
ส านัก
ปลัด 

ส านักงาน
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง/
ป้องกันอ าเภอภู
เขียว,ป้องกัน
จังหวัดชัยภูมิ/
พัฒนาชุมชน
อ าเภอ จังหวัด
,หน่วย 10 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ

แนวทางที่  7  
แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
การจัด
สวัสดิการให้แก่
ผู้สงูอายุ  ผู้
พิการ  ผู้ป่วย
เอดส์  และ
ผู้ด้อยโอกาส
ภายในต าบล 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ

7.โครงการ
ก่อสร้าง/
ปรับปรงุ
ซ่อมแซม
บ้านเทิดไท้
องค์ราชันย์  
หรือบ้าน
เอื้ออาทร 

กอง
สวัสดิกา
รสงัคม/
ส านัก
ปลัด 

ส านักงาน
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง/
ป้องกันอ าเภอภู
เขียว,ป้องกัน
จังหวัดชัยภูมิ/
พัฒนาชุมชน
อ าเภอ จังหวัด
,หน่วย 10 
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โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึง่พาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถึง
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แนวทางที่  7  
แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
การจัด
สวัสดิการให้แก่
ผู้สงูอายุ  ผู้
พิการ  ผู้ป่วย
เอดส์  และ
ผู้ด้อยโอกาส
ภายในต าบล 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

4.โครงการ
ประกวดพ่อ
ดีเด่น-แม่
ดีเด่น
ประจ าป ี

กอง
สวัสดิกา
รสงัคม/
ส านัก
ปลัด 

ส านักงาน
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง/
ป้องกันอ าเภอภู
เขียว,ป้องกัน
จังหวัดชัยภูมิ/
พัฒนาชุมชน
อ าเภอ จังหวัด
,หน่วย 10 
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เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เดก็และเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แนวทางที่  7  
แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
การจัด
สวัสดิการให้แก่
ผู้สงูอายุ  ผู้
พิการ  ผู้ป่วย
เอดส์  และ
ผู้ด้อยโอกาส
ภายในต าบล 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

5.โครงการ
สนับสนุน
การท า
กิจกรรม
ของสภา
เยาวชน 

กอง
สวัสดิกา
รสงัคม/
ส านัก
ปลัด 

ส านักงาน
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง/
ป้องกันอ าเภอภู
เขียว,ป้องกัน
จังหวัดชัยภูมิ/
พัฒนาชุมชน
อ าเภอ จังหวัด
,หน่วย 10 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,

แนวทางที่  7  
แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
การจัด
สวัสดิการให้แก่
ผู้สงูอายุ  ผู้
พิการ  ผู้ป่วย
เอดส์  และ
ผู้ด้อยโอกาส

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป

ร้อยละ  100  เดก็
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป

6.โครงการ
สนับสนุน
การ
ด าเนินการ
ของกลุม่
องค์กรต่าง 
ๆในชุมชน 
เช่น กลุ่ม
องค์กรสตรี

กอง
สวัสดิกา
รสงัคม/
ส านัก
ปลัด 

ส านักงาน
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง/
ป้องกันอ าเภอภู
เขียว,ป้องกัน
จังหวัดชัยภูมิ/
พัฒนาชุมชน
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 การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม
ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็นประจ าทุกป ี

,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ภายในต าบล ,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

,กลุ่มลูกเสอื
ชาวบ้าน
ฯลฯ 

อ าเภอ จังหวัด
,หน่วย 10 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคม 
4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
6.  การสนับสนุน
และช่วยเหลือ
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
หมู่บ้านให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนโดยที่เป็นการ
พึ่งพาคนอื่นให้
น้อยลง  ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
8.  อนุรักษ์และสบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
โดยการอบรม

ร้อยละ  100  ของ
เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบลธาตุทอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

แนวทางที่  7  
แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
การจัด
สวัสดิการให้แก่
ผู้สงูอายุ  ผู้
พิการ  ผู้ป่วย
เอดส์  และ
ผู้ด้อยโอกาส
ภายในต าบล 

ร้อยละ  70  ของเด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

ร้อยละ  100  เด็ก
และเยาวชนภายใน
ต าบลธาตุทองมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น  และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น,รู้จัก
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป
,ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร,
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสรวมถงึ
ประชาชนในต าบล
ธาตุทองมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน,มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์,
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
  
 

7.โครงการ
ก่อสร้าง/
ปรับปรงุ
ซ่อมแซม
บ้านเทิดไท้
องค์ราชันย์  
หรือบ้าน
เอื้ออาทร 

กอง
สวัสดิกา
รสงัคม/
ส านัก
ปลัด 

ส านักงาน
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง/
ป้องกันอ าเภอภู
เขียว,ป้องกัน
จังหวัดชัยภูมิ/
พัฒนาชุมชน
อ าเภอ จังหวัด
,หน่วย 10 
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ปลูกฝังให้ความรู้
และเผยแพร่แก่
เด็กและเยาวชนได้
สืบทอดต่อไป  มี
การสนบัสนุน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
เป็น 
ประจ าทุกป ี

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่2 
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพได้
มาตรฐาน 
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่3 
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วมอย่าง
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันา
ศักยภาพการท่องเที่ยว 
 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิง่แวดล้อม 

5.  พัฒนา
สภาพแวดล้อม
และสิง่แวดล้อมให้
น่าอยู ่
9.  พัฒนา
ปรับปรงุ ท านุ 
บ ารุง
ทรัพยากรธรรมชา
ติให้มีความอุดม
สมบรูณ์ 
 

ร้อยละ100ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 
 

 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

แนวทางที่  1 
แนวทางการ
พัฒนาเพิม่
ประสิทธิภาพ
ในการสง่เสรมิ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติ 

ร้อยละ  100 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ร้อยละ  100 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

1.โครงการ
ฝึกอบรม
อาสาสมัคร
พิทักษ์ป่า 
(รสทป.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
ส านัก
ปลัด 

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่2 
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพได้
มาตรฐาน 
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่3 
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วมอย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันา
ศักยภาพการท่องเที่ยว 
 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิง่แวดล้อม 

5.  พัฒนา
สภาพแวดล้อม
และสิง่แวดล้อมให้
น่าอยู ่
9.  พัฒนา
ปรับปรงุ ท านุ 
บ ารุง
ทรัพยากรธรรมชา
ติให้มีความอุดม
สมบรูณ์ 
 

ร้อยละ100ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ

แนวทางที่  1 
แนวทางการ
พัฒนาเพิม่
ประสิทธิภาพ
ในการสง่เสรมิ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติ 

ร้อยละ  100 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า

ร้อยละ  100 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า

2. โครงการ
รณรงค์ให้
ประชาชน
ภายใน
ต าบลมี
ความ
ตระหนักใน
การรกัษา
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 
มีการระวัง  
จุดตรวจ 

กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
ส านัก
ปลัด 

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
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 มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

และมีการ
ประชาสมัพั
นธ์                  

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่2 
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพได้
มาตรฐาน 
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่3 
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วมอย่าง
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันา
ศักยภาพการท่องเที่ยว 
 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิง่แวดล้อม 

5.  พัฒนา
สภาพแวดล้อม
และสิง่แวดล้อมให้
น่าอยู ่
9.  พัฒนา
ปรับปรงุ ท านุ 
บ ารุง
ทรัพยากรธรรมชา
ติให้มีความอุดม
สมบรูณ์ 
 

ร้อยละ100ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

แนวทางที่  1 
แนวทางการ
พัฒนาเพิม่
ประสิทธิภาพ
ในการสง่เสรมิ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติ 

ร้อยละ  100 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ร้อยละ  100 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

3. โครงการ
ฟื้นฟูป่าภู
หลงบ้าน
ตาดภูทอง  
หมู่ที่ 12 
และบ้าน
ตาดรินทอง
หมู่ที่ 6      

กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
ส านัก
ปลัด 

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่2 
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพได้
มาตรฐาน 
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่3 
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วมอย่าง
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันา
ศักยภาพการท่องเที่ยว 
 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิง่แวดล้อม 

5.  พัฒนา
สภาพแวดล้อม
และสิง่แวดล้อมให้
น่าอยู ่
9.  พัฒนา
ปรับปรงุ ท านุ 
บ ารุง
ทรัพยากรธรรมชา
ติให้มีความอุดม
สมบรูณ์ 
 

ร้อยละ100ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

แนวทางที่  1 
แนวทางการ
พัฒนาเพิม่
ประสิทธิภาพ
ในการสง่เสรมิ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติ 

ร้อยละ  100 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ร้อยละ  100 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

4. โครงการ
ปลูกป่า
รักษา
สิ่งแวดล้อม
น้อมถวาย 
องค์พระ
ราชิน ี

กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
ส านัก
ปลัด 

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่2 
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพได้
มาตรฐาน 
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่3 
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วมอย่าง
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันา
ศักยภาพการท่องเที่ยว 
 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิง่แวดล้อม 

5.  พัฒนา
สภาพแวดล้อม
และสิง่แวดล้อมให้
น่าอยู ่
9.  พัฒนา
ปรับปรงุ ท านุ 
บ ารุง
ทรัพยากรธรรมชา
ติให้มีความอุดม
สมบรูณ์ 
 

ร้อยละ100ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 
 

 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

แนวทางที่ 2  
แนวทางการ
พัฒนาเพิม่
ประสิทธิภาพ
ในการจัดการ
ขยะมูลฝอย
และสิง่ปฏิกลู 

ร้อยละ  100 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ร้อยละ  100 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

1.โครงการ
จัดซื้อ
ภาชนะเพื่อ
รองรับขยะ 
จาก
บ้านเรอืน       

กอง
สาธาร
ณสุขฯ 

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่2 
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพได้
มาตรฐาน 
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่3 
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วมอย่าง
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันา
ศักยภาพการท่องเที่ยว 
 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิง่แวดล้อม 

5.  พัฒนา
สภาพแวดล้อม
และสิง่แวดล้อมให้
น่าอยู ่
9.  พัฒนา
ปรับปรงุ ท านุ 
บ ารุง
ทรัพยากรธรรมชา
ติให้มีความอุดม
สมบรูณ์ 
 

ร้อยละ100ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

แนวทางที่ 2  
แนวทางการ
พัฒนาเพิม่
ประสิทธิภาพ
ในการจัดการ
ขยะมูลฝอย
และสิง่ปฏิกลู 

ร้อยละ  100 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ร้อยละ  100 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

2.โครงการ
ก่อสร้าง
เตาเผาขยะ
ประจ า
ต าบล                  

กอง
สาธาร
ณสุขฯ 

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่2 
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพได้
มาตรฐาน 
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่3 
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วมอย่าง
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันา
ศักยภาพการท่องเที่ยว 
 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิง่แวดล้อม 

5.  พัฒนา
สภาพแวดล้อม
และสิง่แวดล้อมให้
น่าอยู ่
9.  พัฒนา
ปรับปรงุ ท านุ 
บ ารุง
ทรัพยากรธรรมชา
ติให้มีความอุดม
สมบรูณ์ 
 

ร้อยละ100ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

แนวทางที่ 2  
แนวทางการ
พัฒนาเพิม่
ประสิทธิภาพ
ในการจัดการ
ขยะมูลฝอย
และสิง่ปฏิกลู 

ร้อยละ  100 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ร้อยละ  100 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

3.โครงการ
ปรับปรงุฝงั
กลบบ่ขยะ/ 
ที่ทิ้งประจ า
ต าบล    

กอง
สาธาร
ณสุขฯ 

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่2 
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพได้
มาตรฐาน 
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่3 
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วมอย่าง
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันา
ศักยภาพการท่องเที่ยว 
 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิง่แวดล้อม 

5.  พัฒนา
สภาพแวดล้อม
และสิง่แวดล้อมให้
น่าอยู ่
9.  พัฒนา
ปรับปรงุ ท านุ 
บ ารุง
ทรัพยากรธรรมชา
ติให้มีความอุดม
สมบรูณ์ 
 

ร้อยละ100ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 
 

 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

แนวทางที่ 2  
แนวทางการ
พัฒนาเพิม่
ประสิทธิภาพ
ในการจัดการ
ขยะมูลฝอย
และสิง่ปฏิกลู 

ร้อยละ  100 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ร้อยละ  100 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

4. โครงการ
รณรงค์ให้
สถานที่
ราชการวัด
และ
ประชาชน
ติดตั้งบ่ดัก
ไขมันให้
ครบทุก
ครัวเรือน 

กอง
สาธาร
ณสุขฯ 

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

ประเด็น ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา 2.ยุทธศาสตร์การ 5.  พัฒนา ร้อยละ100ของ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางที่ 2  ร้อยละ  100 ร้อยละ  100 5.โครงการ กอง หน่วยงานอื่นที่
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ยุทธศาสตร์ที ่2 
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพได้
มาตรฐาน 
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่3 
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วมอย่าง
ยั่งยืน 
 

คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันา
ศักยภาพการท่องเที่ยว 
 

พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิง่แวดล้อม 

สภาพแวดล้อม
และสิง่แวดล้อมให้
น่าอยู ่
9.  พัฒนา
ปรับปรงุ ท านุ 
บ ารุง
ทรัพยากรธรรมชา
ติให้มีความอุดม
สมบรูณ์ 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 
 

 

และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

แนวทางการ
พัฒนาเพิม่
ประสิทธิภาพ
ในการจัดการ
ขยะมูลฝอย
และสิง่ปฏิกลู 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

รีไซเคิลลด
ปัญหาโลก
ร้อน  

สาธาร
ณสุขฯ 

เกี่ยวข้อง 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่2 
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพได้
มาตรฐาน 
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่3 
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วมอย่าง
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันา
ศักยภาพการท่องเที่ยว 
 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิง่แวดล้อม 

5.  พัฒนา
สภาพแวดล้อม
และสิง่แวดล้อมให้
น่าอยู ่
9.  พัฒนา
ปรับปรงุ ท านุ 
บ ารุง
ทรัพยากรธรรมชา
ติให้มีความอุดม
สมบรูณ์ 
 

ร้อยละ100ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

แนวทางที่ 2  
แนวทางการ
พัฒนาเพิม่
ประสิทธิภาพ
ในการจัดการ
ขยะมูลฝอย
และสิง่ปฏิกลู 

ร้อยละ  100 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ร้อยละ  100 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

6. โครงการ
ชุมชน
สะอาด 
ธาตุทองสุข
ใจ 

กอง
สาธาร
ณสุขฯ 

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่2 
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพได้

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันา

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิง่แวดล้อม 

5.  พัฒนา
สภาพแวดล้อม
และสิง่แวดล้อมให้
น่าอยู ่
9.  พัฒนา

ร้อยละ100ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง

แนวทางที่  3  
แนวทางการ
พัฒนา  
ปรับปรงุ
สภาพแวดล้อม

ร้อยละ  100 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี

ร้อยละ  100 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี

1. โครงการ
ปรับปรงุภูมิ
ทัศน์พัฒนา
สิ่งแวดล้อม
ภายใน

กอง
สาธาร
ณสุขฯ/
กอง
ส่งเสริม

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
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มาตรฐาน 
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่3 
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วมอย่าง
ยั่งยืน 
 

ศักยภาพการท่องเที่ยว 
 

ปรับปรงุ ท านุ 
บ ารุง
ทรัพยากรธรรมชา
ติให้มีความอุดม
สมบรูณ์ 
 

สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 

ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

และภูมิทัศน์
ภายในต าบล
ให้มีความน่า
อยู ่

สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ต าบล การเกษ
ตร,
ส านัก
ปลัด/
กองช่าง 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่2 
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพได้
มาตรฐาน 
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่3 
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วมอย่าง
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันา
ศักยภาพการท่องเที่ยว 
 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิง่แวดล้อม 

5.  พัฒนา
สภาพแวดล้อม
และสิง่แวดล้อมให้
น่าอยู ่
9.  พัฒนา
ปรับปรงุ ท านุ 
บ ารุง
ทรัพยากรธรรมชา
ติให้มีความอุดม
สมบรูณ์ 
 

ร้อยละ100ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

แนวทางที่  3  
แนวทางการ
พัฒนา  
ปรับปรงุ
สภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์
ภายในต าบล
ให้มีความน่า
อยู ่

ร้อยละ  100 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ร้อยละ  100 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

2. โครงการ
ปรับปรงุ
แหล่งน้ า
เพื่อรกัษา
คุณภาพ
ของน้ าให้
สะอาดและ
ก าจัดวัชพืช
พัฒนาเป็น
สถานที่
พักผ่อน
และออก
ก าลังกาย 

กอง
สาธาร
ณสุขฯ/
กอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร,
ส านัก
ปลัด/
กองช่าง 

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่2 
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพได้
มาตรฐาน 
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่3 
บรหิารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันา
ศักยภาพการท่องเที่ยว 
 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิง่แวดล้อม 

5.  พัฒนา
สภาพแวดล้อม
และสิง่แวดล้อมให้
น่าอยู ่
9.  พัฒนา
ปรับปรงุ ท านุ 
บ ารุง
ทรัพยากรธรรมชา
ติให้มีความอุดม

ร้อยละ100ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย

แนวทางที่  3  
แนวทางการ
พัฒนา  
ปรับปรงุ
สภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์
ภายในต าบล
ให้มีความน่า
อยู ่

ร้อยละ  100 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู

ร้อยละ  100 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู

3. โครงการ
หนึ่งต าบล
หนึ่ง
สวนสาธาร
ณะ 

กอง
สาธาร
ณสุขฯ/
กอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร,
ส านัก
ปลัด/

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
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ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วมอย่าง
ยั่งยืน 
 

สมบรูณ์ 
 

เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 

,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

กองช่าง 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่2 
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพได้
มาตรฐาน 
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่3 
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วมอย่าง
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันา
ศักยภาพการท่องเที่ยว 
 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิง่แวดล้อม 

5.  พัฒนา
สภาพแวดล้อม
และสิง่แวดล้อมให้
น่าอยู ่
9.  พัฒนา
ปรับปรงุ ท านุ 
บ ารุง
ทรัพยากรธรรมชา
ติให้มีความอุดม
สมบรูณ์ 
 

ร้อยละ100ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

แนวทางที่  3  
แนวทางการ
พัฒนา  
ปรับปรงุ
สภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์
ภายในต าบล
ให้มีความน่า
อยู ่

ร้อยละ  100 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ร้อยละ  100 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

4.  
โครงการ
ปลูกต้นไม้
เฉลิมพระ
เกียรติและ
วันส าคัญ
ต่างๆ เช่น 
วันพ่อ, วัน
แม่วันวิสา
ขบชา, วัน
พืชมงคล 

กอง
สาธาร
ณสุขฯ/
กอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร,
ส านัก
ปลัด/
กองช่าง 

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่2 
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพได้
มาตรฐาน 
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่3 
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วมอย่าง

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันา
ศักยภาพการท่องเที่ยว 
 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิง่แวดล้อม 

5.  พัฒนา
สภาพแวดล้อม
และสิง่แวดล้อมให้
น่าอยู ่
9.  พัฒนา
ปรับปรงุ ท านุ 
บ ารุง
ทรัพยากรธรรมชา
ติให้มีความอุดม
สมบรูณ์ 
 

ร้อยละ100ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า

แนวทางที่  3  
แนวทางการ
พัฒนา  
ปรับปรงุ
สภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์
ภายในต าบล
ให้มีความน่า
อยู ่

ร้อยละ  100 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า

ร้อยละ  100 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า

5.  
โครงการ
ปลูกหญ้า
แฝกตาม
แนว
พระราชด า
ร ิ

กอง
สาธาร
ณสุขฯ/
กอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร,
ส านัก
ปลัด/
กองช่าง 

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
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ยั่งยืน 
 

พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 

มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่2 
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพได้
มาตรฐาน 
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่3 
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วมอย่าง
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันา
ศักยภาพการท่องเที่ยว 
 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิง่แวดล้อม 

5.  พัฒนา
สภาพแวดล้อม
และสิง่แวดล้อมให้
น่าอยู ่
9.  พัฒนา
ปรับปรงุ ท านุ 
บ ารุง
ทรัพยากรธรรมชา
ติให้มีความอุดม
สมบรูณ์ 
 

ร้อยละ100ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

แนวทางที่  3  
แนวทางการ
พัฒนา  
ปรับปรงุ
สภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์
ภายในต าบล
ให้มีความน่า
อยู ่

ร้อยละ  100 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ร้อยละ  100 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

6. โครงการ 
80 พรรษา
80 พันฝาย 

กอง
สาธาร
ณสุขฯ/
กอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร,
ส านัก
ปลัด/
กองช่าง 

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่2 
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพได้
มาตรฐาน 
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่3 
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วมอย่าง
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันา
ศักยภาพการท่องเที่ยว 
 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิง่แวดล้อม 

5.  พัฒนา
สภาพแวดล้อม
และสิง่แวดล้อมให้
น่าอยู ่
9.  พัฒนา
ปรับปรงุ ท านุ 
บ ารุง
ทรัพยากรธรรมชา
ติให้มีความอุดม
สมบรูณ์ 
 

ร้อยละ100ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

แนวทางที่  3  
แนวทางการ
พัฒนา  
ปรับปรงุ
สภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์
ภายในต าบล
ให้มีความน่า
อยู ่

ร้อยละ  100 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน

ร้อยละ  100 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน

7.โครงการ
สนับสนุน
วัสดุ
อุปกรณ์ใน
การป้องกัน
ไฟป่า     

กอง
สาธาร
ณสุขฯ/
กอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร,
ส านัก
ปลัด/
กองช่าง 

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
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ชีวิตประจ าวัน 
 
 

ชีวิตประจ าวัน ชีวิตประจ าวัน 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่2 
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพได้
มาตรฐาน 
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่3 
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วมอย่าง
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันา
ศักยภาพการท่องเที่ยว 
 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิง่แวดล้อม 

5.  พัฒนา
สภาพแวดล้อม
และสิง่แวดล้อมให้
น่าอยู ่
9.  พัฒนา
ปรับปรงุ ท านุ 
บ ารุง
ทรัพยากรธรรมชา
ติให้มีความอุดม
สมบรูณ์ 
 

ร้อยละ100ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

แนวทางที่  3  
แนวทางการ
พัฒนา  
ปรับปรงุ
สภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์
ภายในต าบล
ให้มีความน่า
อยู ่

ร้อยละ  100 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ร้อยละ  100 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

8. โครงการ
ท าแนวกัน
ไฟป่าภูหลง 
/ ภูจิกแบบ
ถาวร หมู่ที่ 
6, 12 

กอง
สาธาร
ณสุขฯ/
กอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร,
ส านัก
ปลัด/
กองช่าง 

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่2 
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพได้
มาตรฐาน 
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่3 
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วมอย่าง
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันา
ศักยภาพการท่องเที่ยว 
 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิง่แวดล้อม 

5.  พัฒนา
สภาพแวดล้อม
และสิง่แวดล้อมให้
น่าอยู ่
9.  พัฒนา
ปรับปรงุ ท านุ 
บ ารุง
ทรัพยากรธรรมชา
ติให้มีความอุดม
สมบรูณ์ 
 

ร้อยละ100ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

แนวทางที่  4  
แนวทางการ
พัฒนา  
ปรับปรงุระบบ
ก าจัดน้ าเสีย
จากครัวเรือน
ราษฎรให้มี
ประสิทธิภาพ
โดยการ
ก่อสร้างรอ่ง
ระบายน้ าเสีย  
คสล.รูปตัว  U  
รูปตัว  V  หรือ
ปากลิ้นราง
ถนนภายใน
หมู่บ้าน  ดังนี ้

ร้อยละ  100 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ร้อยละ  100 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

1. โครงการ
ก่อสร้าง / 
ซ่อมแซม
ร่องระบาย
น้ าเสีย 
คสล.รูปตัว 
U รูปตัว V 
หรือปากลิ้น
รางถนน 
ภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง อบจ./กระทรวง 
มหาดไทยและ
อื่น ๆ 

ประเด็น ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา 2.ยุทธศาสตร์การ 5.  พัฒนา ร้อยละ100ของ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางที่  4  ร้อยละ  100 ร้อยละ  100 2. โครงการ กองช่าง อบจ./กระทรวง 
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ยุทธศาสตร์ที ่2 
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพได้
มาตรฐาน 
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่3 
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วมอย่าง
ยั่งยืน 
 

คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันา
ศักยภาพการท่องเที่ยว 
 

พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิง่แวดล้อม 

สภาพแวดล้อม
และสิง่แวดล้อมให้
น่าอยู ่
9.  พัฒนา
ปรับปรงุ ท านุ 
บ ารุง
ทรัพยากรธรรมชา
ติให้มีความอุดม
สมบรูณ์ 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 

และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

แนวทางการ
พัฒนา  
ปรับปรงุระบบ
ก าจัดน้ าเสีย
จากครัวเรือน
ราษฎรให้มี
ประสิทธิภาพ
โดยการ
ก่อสร้างรอ่ง
ระบายน้ าเสีย  
คสล.รูปตัว  U  
รูปตัว  V  หรือ
ปากลิ้นราง
ถนนภายใน
หมู่บ้าน  ดังนี ้

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

จัดซื้อ / 
ก่อสร้าง /
ปรับปรงุ
ขนาดท่อ
ระบายน้ า
ภายใน
หมู่บ้าน 

มหาดไทยและ
อื่น ๆ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่2 
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพได้
มาตรฐาน 
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่3 
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วมอย่าง
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันา
ศักยภาพการท่องเที่ยว 
 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิง่แวดล้อม 

5.  พัฒนา
สภาพแวดล้อม
และสิง่แวดล้อมให้
น่าอยู ่
9.  พัฒนา
ปรับปรงุ ท านุ 
บ ารุง
ทรัพยากรธรรมชา
ติให้มีความอุดม
สมบรูณ์ 
 

ร้อยละ100ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

แนวทางที่  4  
แนวทางการ
พัฒนา  
ปรับปรงุระบบ
ก าจัดน้ าเสีย
จากครัวเรือน
ราษฎรให้มี
ประสิทธิภาพ
โดยการ
ก่อสร้างรอ่ง
ระบายน้ าเสีย  
คสล.รูปตัว  U  
รูปตัว  V  หรือ
ปากลิ้นราง
ถนนภายใน
หมู่บ้าน  ดังนี ้

ร้อยละ  100 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ร้อยละ  100 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

3. โครงการ
จัดซื้อ / 
จัดหา /
ปรับปรงุ
บล็อก คอน
เวิสท์ใหก้ับ
ทุกหมูบ่้าน 

กองช่าง อบจ./กระทรวง 
มหาดไทยและ
อื่น ๆ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่2 
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพได้

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันา

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิง่แวดล้อม 

5.  พัฒนา
สภาพแวดล้อม
และสิง่แวดล้อมให้
น่าอยู ่
9.  พัฒนา

ร้อยละ100ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง

แนวทางที่ 5 
แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
การประกอบ
อาชีพไม่

ร้อยละ  100 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี

ร้อยละ  100 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี

1. โครงการ
ปลูกพืชผัก
ปลอด
สารพิษ  

กองช่าง
,กอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร 

อบจ./กระทรวง 
มหาดไทยและ
อื่น ๆ 



140 
 

มาตรฐาน 
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่3 
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วมอย่าง
ยั่งยืน 
 

ศักยภาพการท่องเที่ยว 
 

ปรับปรงุ ท านุ 
บ ารุง
ทรัพยากรธรรมชา
ติให้มีความอุดม
สมบรูณ์ 
 

สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 

ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ท าลาย
สิ่งแวดล้อม 

สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่2 
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพได้
มาตรฐาน 
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่3 
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วมอย่าง
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันา
ศักยภาพการท่องเที่ยว 
 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิง่แวดล้อม 

5.  พัฒนา
สภาพแวดล้อม
และสิง่แวดล้อมให้
น่าอยู ่
9.  พัฒนา
ปรับปรงุ ท านุ 
บ ารุง
ทรัพยากรธรรมชา
ติให้มีความอุดม
สมบรูณ์ 
 

ร้อยละ100ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

แนวทางที่ 5 
แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
การประกอบ
อาชีพไม่
ท าลาย
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ  100 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ร้อยละ  100 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์  และมี
สถานที่ทิ้งขยะอย่าง
ถูกวิธี,การก าจัดน้ า
เสียภายในหมูบ่้านไม่
ส่งกลิ่นเหม็น  และดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย
,ลดปญัหาการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้
น้อยลง  และรู้จักน า
พลังงานทดแทนเข้า
มาแทนที่  เป็นการ
ประหยัดพลงังาน  
และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

2. โครงการ
รณรงค์ใช้
ปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพและ
ลดใช้ยาฆ่า
แมลงใน
การปลูกพืช 

กองช่าง
,กอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร 

อบจ./กระทรวง 
มหาดไทยและ
อื่น ๆ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การผลิตการ
จัดการสินค้า
และบริการสร้าง
มูลค่าเพิม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสง่เสรมิการ
ประกอบอาชีพ
และเพิม่รายได้
ให้แก่ประชาชน 

2.พัฒนารายได้
เพื่อใหป้ระชาชนมี
อาชีพท าหลงั
ฤดูกาลเกบ็เกี่ยว   

ร้อยละ  100  
ประชาชนมีอาชีพ
เสริม  และมรีายได้
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

แนวทางที่  1 
แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
การประกอบ
อาชีพและเพิม่
รายได้ให้แก่
ประชาชน 

ร้อยละ 100 มีอาชีพ
เสริมท าหลงัฤดูท า
การเกษตรและมี
รายได้เลี้ยงครอบครัว  
มีเงินเก็บออมเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ  100 
ประชาชนมีอาชีพ
เสริม  และมรีายได้
เพิ่มมากขึ้น 

1. โครงการ
สนับสนุน
งบประมา
ณเพื่อเป็น
ทุนในการ
ประกอบ
อาชีพให้
กลุ่มอาชีพ
ภายใน

กอง
สวัสดิกา
รสงัคม,
กอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร,กอง
การศึก
ษาฯ,

พัฒนาสงัคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์
หน่วยที่  10,
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ,
กระทรวง
แรงงาน,
ส านักงาน
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และยั่งยืน 
 

ต าบล กองช่าง
,ส านัก
ปลัด,
กองช่าง
,กอง
สาธาร
ณสุขฯ 

เกษตรอ าเภอภู
เขียว,เกษตร
จังหวัดชัยภูมิ,
กระทรวงเกษตร
,พัฒนาชุมชน
อ าเภอและอื่น 
ๆ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การผลิตการ
จัดการสินค้า
และบริการสร้าง
มูลค่าเพิม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสง่เสรมิการ
ประกอบอาชีพ
และเพิม่รายได้
ให้แก่ประชาชน 

2.พัฒนารายได้
เพื่อใหป้ระชาชนมี
อาชีพท าหลงั
ฤดูกาลเกบ็เกี่ยว   

ร้อยละ  100  
ประชาชนมีอาชีพ
เสริม  และมรีายได้
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

แนวทางที่  1 
แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
การประกอบ
อาชีพและเพิม่
รายได้ให้แก่
ประชาชน 

ร้อยละ 100 มีอาชีพ
เสริมท าหลงัฤดูท า
การเกษตรและมี
รายได้เลี้ยงครอบครัว  
มีเงินเก็บออมเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ  100 
ประชาชนมีอาชีพ
เสริม  และมรีายได้
เพิ่มมากขึ้น 

2.  
โครงการ
จัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ใน
การ
ประกอบ
อาชีพให้
กลุ่มอาชีพ
ภายใน
ต าบล 

กอง
สวัสดิกา
รสงัคม,
กอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร,กอง
การศึก
ษาฯ,
กองช่าง
,ส านัก
ปลัด,
กองช่าง
,กอง
สาธาร
ณสุขฯ 

พัฒนาสงัคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์
หน่วยที่  10,
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ,
กระทรวง
แรงงาน,
ส านักงาน
เกษตรอ าเภอภู
เขียว,เกษตร
จังหวัดชัยภูมิ,
กระทรวงเกษตร
,พัฒนาชุมชน
อ าเภอและอื่น 
ๆ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การผลิตการ
จัดการสินค้า
และบริการสร้าง
มูลค่าเพิม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสง่เสรมิการ
ประกอบอาชีพ
และเพิม่รายได้
ให้แก่ประชาชน 

2.พัฒนารายได้
เพื่อใหป้ระชาชนมี
อาชีพท าหลงั
ฤดูกาลเกบ็เกี่ยว   

ร้อยละ  100  
ประชาชนมีอาชีพ
เสริม  และมรีายได้
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

แนวทางที่  1 
แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
การประกอบ
อาชีพและเพิม่
รายได้ให้แก่
ประชาชน 

ร้อยละ 100 มีอาชีพ
เสริมท าหลงัฤดูท า
การเกษตรและมี
รายได้เลี้ยงครอบครัว  
มีเงินเก็บออมเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ  100 
ประชาชนมีอาชีพ
เสริม  และมรีายได้
เพิ่มมากขึ้น 

3. โครงการ
จัดท า
ผลิตภัณฑ์
บรรจหุีบ
ห่อสินค้า
โอท็อป 

กอง
สวัสดิกา
รสงัคม,
กอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร,กอง
การศึก
ษาฯ,
กองช่าง
,ส านัก
ปลัด,
กองช่าง
,กอง
สาธาร
ณสุขฯ 

พัฒนาสงัคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์
หน่วยที่  10,
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ,
กระทรวง
แรงงาน,
ส านักงาน
เกษตรอ าเภอภู
เขียว,เกษตร
จังหวัดชัยภูมิ,
กระทรวงเกษตร
,พัฒนาชุมชน
อ าเภอและอื่น 
ๆ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การผลิตการ

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสง่เสรมิการ
ประกอบอาชีพ
และเพิม่รายได้

2.พัฒนารายได้
เพื่อใหป้ระชาชนมี
อาชีพท าหลงั
ฤดูกาลเกบ็เกี่ยว   

ร้อยละ  100  
ประชาชนมีอาชีพ
เสริม  และมรีายได้
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

แนวทางที่  1 
แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
การประกอบ
อาชีพและเพิม่

ร้อยละ 100 มีอาชีพ
เสริมท าหลงัฤดูท า
การเกษตรและมี
รายได้เลี้ยงครอบครัว  
มีเงินเก็บออมเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ  100 
ประชาชนมีอาชีพ
เสริม  และมรีายได้
เพิ่มมากขึ้น 

4. โครงการ
จัดฝึกอบรม
กลุ่มอาชีพ 
โครงการจัด
ศึกษาดูงาน

กอง
สวัสดิกา
รสงัคม,
กอง
ส่งเสริม

พัฒนาสงัคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์
หน่วยที่  10,
พัฒนาสงัคมฯ
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จัดการสินค้า
และบริการสร้าง
มูลค่าเพิม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
 

ให้แก่ประชาชน รายได้ให้แก่
ประชาชน 

ให้กลุม่
อาชีพ
ภายใน
ต าบล 

การเกษ
ตร,กอง
การศึก
ษาฯ,
กองช่าง
,ส านัก
ปลัด,
กองช่าง
,กอง
สาธาร
ณสุขฯ 

จังหวัดชัยภูมิ,
กระทรวง
แรงงาน,
ส านักงาน
เกษตรอ าเภอภู
เขียว,เกษตร
จังหวัดชัยภูมิ,
กระทรวงเกษตร
,พัฒนาชุมชน
อ าเภอและอื่น 
ๆ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การผลิตการ
จัดการสินค้า
และบริการสร้าง
มูลค่าเพิม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสง่เสรมิการ
ประกอบอาชีพ
และเพิม่รายได้
ให้แก่ประชาชน 

2.พัฒนารายได้
เพื่อใหป้ระชาชนมี
อาชีพท าหลงั
ฤดูกาลเกบ็เกี่ยว   

ร้อยละ  100  
ประชาชนมีอาชีพ
เสริม  และมรีายได้
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

แนวทางที่  1 
แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
การประกอบ
อาชีพและเพิม่
รายได้ให้แก่
ประชาชน 

ร้อยละ 100 มีอาชีพ
เสริมท าหลงัฤดูท า
การเกษตรและมี
รายได้เลี้ยงครอบครัว  
มีเงินเก็บออมเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ  100 
ประชาชนมีอาชีพ
เสริม  และมรีายได้
เพิ่มมากขึ้น 

5. โครงการ
ก่อสร้าง / 
ปรับปรงุ
ลานค้า
ตลาดชุมชน
บ้านหนอง
บัวค า หมู่ที่ 
8 และบ้าน
อื่นๆ 

กอง
สวัสดิกา
รสงัคม,
กอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร,กอง
การศึก
ษาฯ,
กองช่าง
,ส านัก
ปลัด,
กองช่าง
,กอง
สาธาร
ณสุขฯ 

พัฒนาสงัคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์
หน่วยที่  10,
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ,
กระทรวง
แรงงาน,
ส านักงาน
เกษตรอ าเภอภู
เขียว,เกษตร
จังหวัดชัยภูมิ,
กระทรวงเกษตร
,พัฒนาชุมชน
อ าเภอและอื่น 
ๆ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การผลิตการ
จัดการสินค้า
และบริการสร้าง
มูลค่าเพิม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสง่เสรมิการ
ประกอบอาชีพ
และเพิม่รายได้
ให้แก่ประชาชน 

2.พัฒนารายได้
เพื่อใหป้ระชาชนมี
อาชีพท าหลงั
ฤดูกาลเกบ็เกี่ยว   

ร้อยละ  100  
ประชาชนมีอาชีพ
เสริม  และมรีายได้
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

แนวทางที่  1 
แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
การประกอบ
อาชีพและเพิม่
รายได้ให้แก่
ประชาชน 

ร้อยละ 100 มีอาชีพ
เสริมท าหลงัฤดูท า
การเกษตรและมี
รายได้เลี้ยงครอบครัว  
มีเงินเก็บออมเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ  100 
ประชาชนมีอาชีพ
เสริม  และมรีายได้
เพิ่มมากขึ้น 

6. โครงการ
จัดซื้อพันธ์ุ
พืชพันธ์ุ
สัตว์ให้แก่
ประชาชน
ภายใน
ต าบล 

กอง
สวัสดิกา
รสงัคม,
กอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร,กอง
การศึก
ษาฯ,
กองช่าง
,ส านัก
ปลัด,
กองช่าง
,กอง
สาธาร
ณสุขฯ 

พัฒนาสงัคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์
หน่วยที่  10,
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ,
กระทรวง
แรงงาน,
ส านักงาน
เกษตรอ าเภอภู
เขียว,เกษตร
จังหวัดชัยภูมิ,
กระทรวงเกษตร
,พัฒนาชุมชน
อ าเภอและอื่น 
ๆ 

ประเด็น ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา ยุทธศาสตร์ที่  3  2.พัฒนารายได้ ร้อยละ  100  ประชาชนต าบลธาตุ ประชาชนต าบลธาตุ ประชาชนต าบลธาตุ ประชาชนต าบลธาตุ แนวทางที่  1 ร้อยละ 100 มีอาชีพ ร้อยละ  100 7. โครงการ กอง พัฒนาสงัคม
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ยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การผลิตการ
จัดการสินค้า
และบริการสร้าง
มูลค่าเพิม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
 

คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสง่เสรมิการ
ประกอบอาชีพ
และเพิม่รายได้
ให้แก่ประชาชน 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
อาชีพท าหลงั
ฤดูกาลเกบ็เกี่ยว   

ประชาชนมีอาชีพ
เสริม  และมรีายได้
เพิ่มมากขึ้น 

ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
การประกอบ
อาชีพและเพิม่
รายได้ให้แก่
ประชาชน 

เสริมท าหลงัฤดูท า
การเกษตรและมี
รายได้เลี้ยงครอบครัว  
มีเงินเก็บออมเพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีอาชีพ
เสริม  และมรีายได้
เพิ่มมากขึ้น 

สนับสนุน
การใช้
เกษตร
อินทรีย์
ป้องกันและ
ก าจัด
ศัตรูพืช
ให้แก่
ประชาชาน
ภายใน
ต าบล 

สวัสดิกา
รสงัคม,
กอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร,กอง
การศึก
ษาฯ,
กองช่าง
,ส านัก
ปลัด,
กองช่าง
,กอง
สาธาร
ณสุขฯ 

และความมั่นคง
ของมนุษย์
หน่วยที่  10,
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ,
กระทรวง
แรงงาน,
ส านักงาน
เกษตรอ าเภอภู
เขียว,เกษตร
จังหวัดชัยภูมิ,
กระทรวงเกษตร
,พัฒนาชุมชน
อ าเภอและอื่น 
ๆ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การผลิตการ
จัดการสินค้า
และบริการสร้าง
มูลค่าเพิม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสง่เสรมิการ
ประกอบอาชีพ
และเพิม่รายได้
ให้แก่ประชาชน 

2.พัฒนารายได้
เพื่อใหป้ระชาชนมี
อาชีพท าหลงั
ฤดูกาลเกบ็เกี่ยว   

ร้อยละ  100  
ประชาชนมีอาชีพ
เสริม  และมรีายได้
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

แนวทางที่  1 
แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
การประกอบ
อาชีพและเพิม่
รายได้ให้แก่
ประชาชน 

ร้อยละ 100 มีอาชีพ
เสริมท าหลงัฤดูท า
การเกษตรและมี
รายได้เลี้ยงครอบครัว  
มีเงินเก็บออมเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ  100 
ประชาชนมีอาชีพ
เสริม  และมรีายได้
เพิ่มมากขึ้น 

8. โครงการ
ก่อสร้าง
โรงสีข้าว
ชุมชน
ประจ า
ต าบล 

กอง
สวัสดิกา
รสงัคม,
กอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร,กอง
การศึก
ษาฯ,
กองช่าง
,ส านัก
ปลัด,
กองช่าง
,กอง
สาธาร
ณสุขฯ 

พัฒนาสงัคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์
หน่วยที่  10,
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ,
กระทรวง
แรงงาน,
ส านักงาน
เกษตรอ าเภอภู
เขียว,เกษตร
จังหวัดชัยภูมิ,
กระทรวงเกษตร
,พัฒนาชุมชน
อ าเภอและอื่น 
ๆ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การผลิตการ
จัดการสินค้า
และบริการสร้าง
มูลค่าเพิม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสง่เสรมิการ
ประกอบอาชีพ
และเพิม่รายได้
ให้แก่ประชาชน 

2.พัฒนารายได้
เพื่อใหป้ระชาชนมี
อาชีพท าหลงั
ฤดูกาลเกบ็เกี่ยว   

ร้อยละ  100  
ประชาชนมีอาชีพ
เสริม  และมรีายได้
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

แนวทางที่  1 
แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
การประกอบ
อาชีพและเพิม่
รายได้ให้แก่
ประชาชน 

ร้อยละ 100 มีอาชีพ
เสริมท าหลงัฤดูท า
การเกษตรและมี
รายได้เลี้ยงครอบครัว  
มีเงินเก็บออมเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ  100 
ประชาชนมีอาชีพ
เสริม  และมรีายได้
เพิ่มมากขึ้น 

9. โครงการ
ก่อสร้าง / 
ปรับปรงุ/ 
จัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ใน
การผลิตปุ๋ย
อินทรีย์
ชีวภาพ         

กอง
สวัสดิกา
รสงัคม,
กอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร,กอง
การศึก
ษาฯ,
กองช่าง
,ส านัก
ปลัด,
กองช่าง

พัฒนาสงัคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์
หน่วยที่  10,
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ,
กระทรวง
แรงงาน,
ส านักงาน
เกษตรอ าเภอภู
เขียว,เกษตร
จังหวัดชัยภูมิ,
กระทรวงเกษตร
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,กอง
สาธาร
ณสุขฯ 

,พัฒนาชุมชน
อ าเภอและอื่น 
ๆ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การผลิตการ
จัดการสินค้า
และบริการสร้าง
มูลค่าเพิม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสง่เสรมิการ
ประกอบอาชีพ
และเพิม่รายได้
ให้แก่ประชาชน 

2.พัฒนารายได้
เพื่อใหป้ระชาชนมี
อาชีพท าหลงั
ฤดูกาลเกบ็เกี่ยว   

ร้อยละ  100  
ประชาชนมีอาชีพ
เสริม  และมรีายได้
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

แนวทางที่  1 
แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
การประกอบ
อาชีพและเพิม่
รายได้ให้แก่
ประชาชน 

ร้อยละ 100 มีอาชีพ
เสริมท าหลงัฤดูท า
การเกษตรและมี
รายได้เลี้ยงครอบครัว  
มีเงินเก็บออมเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ  100 
ประชาชนมีอาชีพ
เสริม  และมรีายได้
เพิ่มมากขึ้น 

10. 
โครงการ
ก่อสร้าง
สถานที่
จ าหน่าย
สินค้าให้
กลุ่มอาชีพ
ภายใน
ต าบล          

กอง
สวัสดิกา
รสงัคม,
กอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร,กอง
การศึก
ษาฯ,
กองช่าง
,ส านัก
ปลัด,
กองช่าง
,กอง
สาธาร
ณสุขฯ 

พัฒนาสงัคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์
หน่วยที่  10,
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ,
กระทรวง
แรงงาน,
ส านักงาน
เกษตรอ าเภอภู
เขียว,เกษตร
จังหวัดชัยภูมิ,
กระทรวงเกษตร
,พัฒนาชุมชน
อ าเภอและอื่น 
ๆ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การผลิตการ
จัดการสินค้า
และบริการสร้าง
มูลค่าเพิม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสง่เสรมิการ
ประกอบอาชีพ
และเพิม่รายได้
ให้แก่ประชาชน 

2.พัฒนารายได้
เพื่อใหป้ระชาชนมี
อาชีพท าหลงั
ฤดูกาลเกบ็เกี่ยว   

ร้อยละ  100  
ประชาชนมีอาชีพ
เสริม  และมรีายได้
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

แนวทางที่  1 
แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
การประกอบ
อาชีพและเพิม่
รายได้ให้แก่
ประชาชน 

ร้อยละ 100 มีอาชีพ
เสริมท าหลงัฤดูท า
การเกษตรและมี
รายได้เลี้ยงครอบครัว  
มีเงินเก็บออมเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ  100 
ประชาชนมีอาชีพ
เสริม  และมรีายได้
เพิ่มมากขึ้น 

11.
โครงการ
กระตุ้น
เศรษฐกจิ
ทุกหมูบ่้าน  

กอง
สวัสดิกา
รสงัคม,
กอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร,กอง
การศึก
ษาฯ,
กองช่าง
,ส านัก
ปลัด,
กองช่าง
,กอง
สาธาร
ณสุขฯ 

พัฒนาสงัคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์
หน่วยที่  10,
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ,
กระทรวง
แรงงาน,
ส านักงาน
เกษตรอ าเภอภู
เขียว,เกษตร
จังหวัดชัยภูมิ,
กระทรวงเกษตร
,พัฒนาชุมชน
อ าเภอและอื่น 
ๆ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การผลิตการ
จัดการสินค้า
และบริการสร้าง
มูลค่าเพิม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสง่เสรมิการ
ประกอบอาชีพ
และเพิม่รายได้
ให้แก่ประชาชน 

2.พัฒนารายได้
เพื่อใหป้ระชาชนมี
อาชีพท าหลงั
ฤดูกาลเกบ็เกี่ยว   

ร้อยละ  100  
ประชาชนมีอาชีพ
เสริม  และมรีายได้
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

แนวทางที่  1 
แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
การประกอบ
อาชีพและเพิม่
รายได้ให้แก่
ประชาชน 

ร้อยละ 100 มีอาชีพ
เสริมท าหลงัฤดูท า
การเกษตรและมี
รายได้เลี้ยงครอบครัว  
มีเงินเก็บออมเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ  100 
ประชาชนมีอาชีพ
เสริม  และมรีายได้
เพิ่มมากขึ้น 

12. 
โครงการ
ก่อสร้าง
โรงเรือน
เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า
ประจ า
ต าบล                

กอง
สวัสดิกา
รสงัคม,
กอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร,กอง
การศึก
ษาฯ,

พัฒนาสงัคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์
หน่วยที่  10,
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ,
กระทรวง
แรงงาน,
ส านักงาน
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และยั่งยืน 
 

กองช่าง
,ส านัก
ปลัด,
กองช่าง
,กอง
สาธาร
ณสุขฯ 

เกษตรอ าเภอภู
เขียว,เกษตร
จังหวัดชัยภูมิ,
กระทรวงเกษตร
,พัฒนาชุมชน
อ าเภอและอื่น 
ๆ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การผลิตการ
จัดการสินค้า
และบริการสร้าง
มูลค่าเพิม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสง่เสรมิการ
ประกอบอาชีพ
และเพิม่รายได้
ให้แก่ประชาชน 

2.พัฒนารายได้
เพื่อใหป้ระชาชนมี
อาชีพท าหลงั
ฤดูกาลเกบ็เกี่ยว   

ร้อยละ  100  
ประชาชนมีอาชีพ
เสริม  และมรีายได้
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

แนวทางที่  1 
แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
การประกอบ
อาชีพและเพิม่
รายได้ให้แก่
ประชาชน 

ร้อยละ 100 มีอาชีพ
เสริมท าหลงัฤดูท า
การเกษตรและมี
รายได้เลี้ยงครอบครัว  
มีเงินเก็บออมเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ  100 
ประชาชนมีอาชีพ
เสริม  และมรีายได้
เพิ่มมากขึ้น 

13. 
โครงการ
พัฒนาและ
เพิ่ม
ศักยภาพให้
ศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีก
ารเกษตร
ประจ า
ต าบล 

กอง
สวัสดิกา
รสงัคม,
กอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร,กอง
การศึก
ษาฯ,
กองช่าง
,ส านัก
ปลัด,
กองช่าง
,กอง
สาธาร
ณสุขฯ 

พัฒนาสงัคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์
หน่วยที่  10,
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ,
กระทรวง
แรงงาน,
ส านักงาน
เกษตรอ าเภอภู
เขียว,เกษตร
จังหวัดชัยภูมิ,
กระทรวงเกษตร
,พัฒนาชุมชน
อ าเภอและอื่น 
ๆ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การผลิตการ
จัดการสินค้า
และบริการสร้าง
มูลค่าเพิม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสง่เสรมิการ
ประกอบอาชีพ
และเพิม่รายได้
ให้แก่ประชาชน 

2.พัฒนารายได้
เพื่อใหป้ระชาชนมี
อาชีพท าหลงั
ฤดูกาลเกบ็เกี่ยว   

ร้อยละ  100  
ประชาชนมีอาชีพ
เสริม  และมรีายได้
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

แนวทางที่  1 
แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
การประกอบ
อาชีพและเพิม่
รายได้ให้แก่
ประชาชน 

ร้อยละ 100 มีอาชีพ
เสริมท าหลงัฤดูท า
การเกษตรและมี
รายได้เลี้ยงครอบครัว  
มีเงินเก็บออมเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ  100 
ประชาชนมีอาชีพ
เสริม  และมรีายได้
เพิ่มมากขึ้น 

14. 
โครงการ
ส่งเสริม
และ
สนับสนุน
การจัดท า
พลังงาน
ประจ า
หมู่บ้าน
คณะกรรม
การพลัง  
ประจ า
หมู่บ้าน / 
ต าบล         

กอง
สวัสดิกา
รสงัคม,
กอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร,กอง
การศึก
ษาฯ,
กองช่าง
,ส านัก
ปลัด,
กองช่าง
,กอง
สาธาร
ณสุขฯ 

พัฒนาสงัคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์
หน่วยที่  10,
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ,
กระทรวง
แรงงาน,
ส านักงาน
เกษตรอ าเภอภู
เขียว,เกษตร
จังหวัดชัยภูมิ,
กระทรวงเกษตร
,พัฒนาชุมชน
อ าเภอและอื่น 
ๆ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การผลิตการ

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสง่เสรมิการ
ประกอบอาชีพ
และเพิม่รายได้

2.พัฒนารายได้
เพื่อใหป้ระชาชนมี
อาชีพท าหลงั
ฤดูกาลเกบ็เกี่ยว   

ร้อยละ  100  
ประชาชนมีอาชีพ
เสริม  และมรีายได้
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

แนวทางที่  1 
แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
การประกอบ
อาชีพและเพิม่

ร้อยละ 100 มีอาชีพ
เสริมท าหลงัฤดูท า
การเกษตรและมี
รายได้เลี้ยงครอบครัว  
มีเงินเก็บออมเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ  100 
ประชาชนมีอาชีพ
เสริม  และมรีายได้
เพิ่มมากขึ้น 

15. 
โครงการ
จัดซื้อ
อุปกรณ์
จุลินทรีย์

กอง
สวัสดิกา
รสงัคม,
กอง
ส่งเสริม

พัฒนาสงัคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์
หน่วยที่  10,
พัฒนาสงัคมฯ
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จัดการสินค้า
และบริการสร้าง
มูลค่าเพิม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
 

ให้แก่ประชาชน รายได้ให้แก่
ประชาชน 

เพื่อ
แจกจ่าย 
แก่
ประชาชน 

การเกษ
ตร,กอง
การศึก
ษาฯ,
กองช่าง
,ส านัก
ปลัด,
กองช่าง
,กอง
สาธาร
ณสุขฯ 

จังหวัดชัยภูมิ,
กระทรวง
แรงงาน,
ส านักงาน
เกษตรอ าเภอภู
เขียว,เกษตร
จังหวัดชัยภูมิ,
กระทรวงเกษตร
,พัฒนาชุมชน
อ าเภอและอื่น 
ๆ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การผลิตการ
จัดการสินค้า
และบริการสร้าง
มูลค่าเพิม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสง่เสรมิการ
ประกอบอาชีพ
และเพิม่รายได้
ให้แก่ประชาชน 

2.พัฒนารายได้
เพื่อใหป้ระชาชนมี
อาชีพท าหลงั
ฤดูกาลเกบ็เกี่ยว   

ร้อยละ  100  
ประชาชนมีอาชีพ
เสริม  และมรีายได้
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

แนวทางที่  1 
แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
การประกอบ
อาชีพและเพิม่
รายได้ให้แก่
ประชาชน 

ร้อยละ 100 มีอาชีพ
เสริมท าหลงัฤดูท า
การเกษตรและมี
รายได้เลี้ยงครอบครัว  
มีเงินเก็บออมเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ  100 
ประชาชนมีอาชีพ
เสริม  และมรีายได้
เพิ่มมากขึ้น 

16. 
โครงการ
ก่อสร้าง
อาคาร
ตลาดชุมชน
พร้อมลาน
คอนกรีต
บ้านห้วย
หอยน้อย
หมู่ที่ 11                  

กอง
สวัสดิกา
รสงัคม,
กอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร,กอง
การศึก
ษาฯ,
กองช่าง
,ส านัก
ปลัด,
กองช่าง
,กอง
สาธาร
ณสุขฯ 

พัฒนาสงัคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์
หน่วยที่  10,
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ,
กระทรวง
แรงงาน,
ส านักงาน
เกษตรอ าเภอภู
เขียว,เกษตร
จังหวัดชัยภูมิ,
กระทรวงเกษตร
,พัฒนาชุมชน
อ าเภอและอื่น 
ๆ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การผลิตการ
จัดการสินค้า
และบริการสร้าง
มูลค่าเพิม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสง่เสรมิการ
ประกอบอาชีพ
และเพิม่รายได้
ให้แก่ประชาชน 

2.พัฒนารายได้
เพื่อใหป้ระชาชนมี
อาชีพท าหลงั
ฤดูกาลเกบ็เกี่ยว   

ร้อยละ  100  
ประชาชนมีอาชีพ
เสริม  และมรีายได้
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ประชาชนต าบลธาตุ
ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

แนวทางที่  1 
แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
การประกอบ
อาชีพและเพิม่
รายได้ให้แก่
ประชาชน 

ร้อยละ 100 มีอาชีพ
เสริมท าหลงัฤดูท า
การเกษตรและมี
รายได้เลี้ยงครอบครัว  
มีเงินเก็บออมเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ  100 
ประชาชนมีอาชีพ
เสริม  และมรีายได้
เพิ่มมากขึ้น 

17. 
โครงการยุว
เกษตรกร 

กอง
สวัสดิกา
รสงัคม,
กอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร,กอง
การศึก
ษาฯ,
กองช่าง
,ส านัก
ปลัด,
กองช่าง
,กอง
สาธาร
ณสุขฯ 

พัฒนาสงัคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์
หน่วยที่  10,
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ,
กระทรวง
แรงงาน,
ส านักงาน
เกษตรอ าเภอภู
เขียว,เกษตร
จังหวัดชัยภูมิ,
กระทรวงเกษตร
,พัฒนาชุมชน
อ าเภอและอื่น 
ๆ 

ประเด็น ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา ยุทธศาสตร์ที่  3  2.พัฒนารายได้ ร้อยละ  100  ประชาชนต าบลธาตุ ประชาชนต าบลธาตุ ประชาชนต าบลธาตุ ประชาชนต าบลธาตุ แนวทางที่  1 ร้อยละ 100 มีอาชีพ ร้อยละ  100 18. กอง พัฒนาสงัคม
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ยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การผลิตการ
จัดการสินค้า
และบริการสร้าง
มูลค่าเพิม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
 

คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสง่เสรมิการ
ประกอบอาชีพ
และเพิม่รายได้
ให้แก่ประชาชน 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
อาชีพท าหลงั
ฤดูกาลเกบ็เกี่ยว   

ประชาชนมีอาชีพ
เสริม  และมรีายได้
เพิ่มมากขึ้น 

ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ทองมีอาชีพเสริม  
และมรีายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
การประกอบ
อาชีพและเพิม่
รายได้ให้แก่
ประชาชน 

เสริมท าหลงัฤดูท า
การเกษตรและมี
รายได้เลี้ยงครอบครัว  
มีเงินเก็บออมเพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีอาชีพ
เสริม  และมรีายได้
เพิ่มมากขึ้น 

โครงการ
อาชีพเสริม
เพิ่มรายได้ 
สู่ความ
พอเพียง
อย่างยั่งยืน         

สวัสดิกา
รสงัคม,
กอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร,กอง
การศึก
ษาฯ,
กองช่าง
,ส านัก
ปลัด,
กองช่าง
,กอง
สาธาร
ณสุขฯ 

และความมั่นคง
ของมนุษย์
หน่วยที่  10,
พัฒนาสงัคมฯ
จังหวัดชัยภูมิ,
กระทรวง
แรงงาน,
ส านักงาน
เกษตรอ าเภอภู
เขียว,เกษตร
จังหวัดชัยภูมิ,
กระทรวงเกษตร
,พัฒนาชุมชน
อ าเภอและอื่น 
ๆ 

1 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การผลิตการ
จัดการสินค้า
และบริการสร้าง
มูลค่าเพิม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันา
ศักยภาพการท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การจราจร  
สาธารณูปโภค   

4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
10. พัฒนาการ
คมนาคมขนส่งให้
ได้มาตรฐานและ
ทั่วถึง 
 

ร้อยละ 100 
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 

แนวทางที่  1  
แนวทางการ
พัฒนาก่อสร้าง
ถนนคสล.
ถนนคสม.
ถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน
ภายในต าบล
ระหว่างต าบล
และถนนเพื่อ
การเกษตร 

ร้อยละ  100  
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  

ร้อยละ  100  
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  

1. โครงการ
ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสริม
เหล็กใน
พื้นที่ ต าบล 
ธาตุทอง 
จ านวน 13 
หมู่บ้าน                 

กอง
ช่าง/
กอง
สาธาร
ณสุขฯ/
ส านัก
ปลัด 

อบจ./กรมทาง
หลวง/
กระทรวงมหาดไ
ทยและอื่น ๆ/
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค/
กระทรวง
พลังงาน/การ
สื่อสาร
โทรคมนาคม/
กรมทรัพยากร
น้ าบาดาล/การ
ประปาส่วน
ภูมิภาคและ
หน่วยงานอื่นๆ 
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บริโภค 
 

   บริโภค 
 

บริโภค 
 

1 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การผลิตการ
จัดการสินค้า
และบริการสร้าง
มูลค่าเพิม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันา
ศักยภาพการท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การจราจร  
สาธารณูปโภค   

4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
10. พัฒนาการ
คมนาคมขนส่งให้
ได้มาตรฐานและ
ทั่วถึง 
 

ร้อยละ 100 
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

แนวทางที่  1  
แนวทางการ
พัฒนาก่อสร้าง
ถนนคสล.
ถนนคสม.
ถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน
ภายในต าบล
ระหว่างต าบล
และถนนเพื่อ
การเกษตร 

ร้อยละ  100  
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

ร้อยละ  100  
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

2. โครงการ
ปรับปรงุ
ถนนเพื่อ
การเกษตร
ในพื้นที่
ต าบลธาตุ
ทอง 
จ านวน 13 
หมู่บ้าน 

กอง
ช่าง/
กอง
สาธาร
ณสุขฯ/
ส านัก
ปลัด 

อบจ./กรมทาง
หลวง/
กระทรวงมหาดไ
ทยและอื่น ๆ/
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค/
กระทรวง
พลังงาน/การ
สื่อสาร
โทรคมนาคม/
กรมทรัพยากร
น้ าบาดาล/การ
ประปาส่วน
ภูมิภาคและ
หน่วยงานอื่นๆ 

1 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การผลิตการ
จัดการสินค้า
และบริการสร้าง
มูลค่าเพิม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันา
ศักยภาพการท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การจราจร  
สาธารณูปโภค   

4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
10. พัฒนาการ
คมนาคมขนส่งให้
ได้มาตรฐานและ
ทั่วถึง 
 

ร้อยละ 100 
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  

แนวทางที่  1  
แนวทางการ
พัฒนาก่อสร้าง
ถนนคสล.
ถนนคสม.
ถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน
ภายในต าบล
ระหว่างต าบล
และถนนเพื่อ
การเกษตร 

ร้อยละ  100  
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน

ร้อยละ  100  
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน

3. โครงการ
ปรับปรงุ
ถนนภายใน
หมู่บ้านใน
พื้นที่ต าบล
ธาตุทอง 
จ านวน13 
หมู่บ้าน 

กอง
ช่าง/
กอง
สาธาร
ณสุขฯ/
ส านัก
ปลัด 

อบจ./กรมทาง
หลวง/
กระทรวงมหาดไ
ทยและอื่น ๆ/
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค/
กระทรวง
พลังงาน/การ
สื่อสาร
โทรคมนาคม/
กรมทรัพยากร
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ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 

และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 

น้ าบาดาล/การ
ประปาส่วน
ภูมิภาคและ
หน่วยงานอื่นๆ 

1 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การผลิตการ
จัดการสินค้า
และบริการสร้าง
มูลค่าเพิม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันา
ศักยภาพการท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การจราจร  
สาธารณูปโภค   

4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
10. พัฒนาการ
คมนาคมขนส่งให้
ได้มาตรฐานและ
ทั่วถึง 
 

ร้อยละ 100 
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ

แนวทางที่  1  
แนวทางการ
พัฒนาก่อสร้าง
ถนนคสล.
ถนนคสม.
ถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน
ภายในต าบล
ระหว่างต าบล
และถนนเพื่อ
การเกษตร 

ร้อยละ  100  
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ไดร้ับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั

ร้อยละ  100  
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั

4. โครง
การกร่อง
ดินพูนถนน
เพื่อ
การเกษตร
ในพื้นที่
ต าบลธาตุ
ทองจ านวน 
13 หมูบ่้าน 

กอง
ช่าง/
กอง
สาธาร
ณสุขฯ/
ส านัก
ปลัด 

อบจ./กรมทาง
หลวง/
กระทรวงมหาดไ
ทยและอื่น ๆ/
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค/
กระทรวง
พลังงาน/การ
สื่อสาร
โทรคมนาคม/
กรมทรัพยากร
น้ าบาดาล/การ
ประปาส่วน
ภูมิภาคและ
หน่วยงานอื่นๆ 
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อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 

เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 

1 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การผลิตการ
จัดการสินค้า
และบริการสร้าง
มูลค่าเพิม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันา
ศักยภาพการท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การจราจร  
สาธารณูปโภค   

4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
10. พัฒนาการ
คมนาคมขนส่งให้
ได้มาตรฐานและ
ทั่วถึง 
 

ร้อยละ 100 
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

แนวทางที่  1  
แนวทางการ
พัฒนาก่อสร้าง
ถนนคสล.
ถนนคสม.
ถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน
ภายในต าบล
ระหว่างต าบล
และถนนเพื่อ
การเกษตร 

ร้อยละ  100  
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

ร้อยละ  100  
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 

5. โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยา
ง ประเภท 
ผิวทาง 2 
ช้ัน ในพื้นที่
ต าบลธาตุ
ทอง 
จ านวน 13 
หมู่บ้าน 

กอง
ช่าง/
กอง
สาธาร
ณสุขฯ/
ส านัก
ปลัด 

อบจ./กรมทาง
หลวง/
กระทรวงมหาดไ
ทยและอื่น ๆ/
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค/
กระทรวง
พลังงาน/การ
สื่อสาร
โทรคมนาคม/
กรมทรัพยากร
น้ าบาดาล/การ
ประปาส่วน
ภูมิภาคและ
หน่วยงานอื่นๆ 

1 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การผลิตการ
จัดการสินค้า

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันา
ศักยภาพการท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การจราจร  
สาธารณูปโภค   

4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
10. พัฒนาการ
คมนาคมขนส่งให้
ได้มาตรฐานและ

ร้อยละ 100 
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า

แนวทางที่  1  
แนวทางการ
พัฒนาก่อสร้าง
ถนนคสล.
ถนนคสม.
ถนนลาดยาง

ร้อยละ  100  
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ

ร้อยละ  100  
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ

6.โครงการ
ก่อสร้าง / 
ปรับปรงุ/ 
ซ่อมแซม 
ถนนภายใน
ต าบลธาตุ

กอง
ช่าง/
กอง
สาธาร
ณสุขฯ/
ส านัก

อบจ./กรมทาง
หลวง/
กระทรวงมหาดไ
ทยและอื่น ๆ/
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค/
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และบริการสร้าง
มูลค่าเพิม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
 

ทั่วถึง 
 

กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 

หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

ภายในหมู่บ้าน
ภายในต าบล
ระหว่างต าบล
และถนนเพื่อ
การเกษตร 

กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

ทอง 
จ านวน13 
หมู่บ้าน
และ
ระหว่าง
ต าบล 

ปลัด กระทรวง
พลังงาน/การ
สื่อสาร
โทรคมนาคม/
กรมทรัพยากร
น้ าบาดาล/การ
ประปาส่วน
ภูมิภาคและ
หน่วยงานอื่นๆ 

1 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การผลิตการ
จัดการสินค้า
และบริการสร้าง
มูลค่าเพิม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันา
ศักยภาพการท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การจราจร  
สาธารณูปโภค   

4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
10. พัฒนาการ
คมนาคมขนส่งให้
ได้มาตรฐานและ
ทั่วถึง 
 

ร้อยละ 100 
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา

แนวทางที่  1  
แนวทางการ
พัฒนาก่อสร้าง
ถนนคสล.
ถนนคสม.
ถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน
ภายในต าบล
ระหว่างต าบล
และถนนเพื่อ
การเกษตร 

ร้อยละ  100  
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  

ร้อยละ  100  
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  

7. โครงการ
ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก
สายห้วย
หอย (คุ้ม
น้อย)หมูท่ี่ 
11 – บ้าน
หนองกงุ
เก่า หมู่ที่ 
14 ต าบล
กวางโจน 

กอง
ช่าง/
กอง
สาธาร
ณสุขฯ/
ส านัก
ปลัด 

อบจ./กรมทาง
หลวง/
กระทรวงมหาดไ
ทยและอื่น ๆ/
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค/
กระทรวง
พลังงาน/การ
สื่อสาร
โทรคมนาคม/
กรมทรัพยากร
น้ าบาดาล/การ
ประปาส่วน
ภูมิภาคและ
หน่วยงานอื่นๆ 
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การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 

ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 

1 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การผลิตการ
จัดการสินค้า
และบริการสร้าง
มูลค่าเพิม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันา
ศักยภาพการท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การจราจร  
สาธารณูปโภค   

4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
10. พัฒนาการ
คมนาคมขนส่งให้
ได้มาตรฐานและ
ทั่วถึง 
 

ร้อยละ 100 
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

แนวทางที่  1  
แนวทางการ
พัฒนาก่อสร้าง
ถนนคสล.
ถนนคสม.
ถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน
ภายในต าบล
ระหว่างต าบล
และถนนเพื่อ
การเกษตร 

ร้อยละ  100  
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ไดร้ับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

ร้อยละ  100  
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 

8. โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยา
ง บ้าน
หนองกงุ
ใหม่ หมูท่ี่ 
3 ต าบล
ธาตุทอง – 
บ้านหองกุง
เก่า หมู่ที่ 6 
ต าบล
กวางโจน 

กอง
ช่าง/
กอง
สาธาร
ณสุขฯ/
ส านัก
ปลัด 

อบจ./กรมทาง
หลวง/
กระทรวงมหาดไ
ทยและอื่น ๆ/
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค/
กระทรวง
พลังงาน/การ
สื่อสาร
โทรคมนาคม/
กรมทรัพยากร
น้ าบาดาล/การ
ประปาส่วน
ภูมิภาคและ
หน่วยงานอื่นๆ 

1 ประเด็น ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา ยุทธศาสตร์ที่  4  4.  พัฒนาการ ร้อยละ 100 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ แนวทางที่  2  ร้อยละ  100  ร้อยละ  100  1. โครงการ กอง อบจ./การไฟฟ้า
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ยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การผลิตการ
จัดการสินค้า
และบริการสร้าง
มูลค่าเพิม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
 

คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันา
ศักยภาพการท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การจราจร  
สาธารณูปโภค   

เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
10. พัฒนาการ
คมนาคมขนส่งให้
ได้มาตรฐานและ
ทั่วถึง 
 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 

มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

แนวทางการ
พัฒนาการ
พัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง 
และประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  
และมีตู้โทรศัพท์
สาธารณะในต าบล
เพิ่มมากขึ้น 
และมีศูนย์
ประสานงานการ
ท างานส่วนรวมของ
หมู่บ้านที่ด ี
 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง 
และประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  
และมีตู้โทรศัพท์
สาธารณะในต าบล
เพิ่มมากขึ้น 
และมีศูนย์
ประสานงานการ
ท างานส่วนรวมของ
หมู่บ้านที่ด ี

ปรับปรงุต่อ
เติมอาคาร
ศูนย์บริการ
ร่วม ,ศูนย์
ข้อมูล
ข่าวสาร
,ศูนย์อป
พร. ,ศตส.
ฯลฯ 

ช่าง/
ส านัก
ปลัด 

ส่วนภูมิภาค/
กระทรวง
พลังงาน  /
บริษัท TOT/
กระทรวง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ/ 
การสือ่สาร
โทรคมนาคม/
กระทรวงมหาดไ
ทย/และอื่นๆ 

1 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การผลิตการ
จัดการสินค้า
และบริการสร้าง
มูลค่าเพิม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันา
ศักยภาพการท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การจราจร  
สาธารณูปโภค   

4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
10. พัฒนาการ
คมนาคมขนส่งให้
ได้มาตรฐานและ
ทั่วถึง 
 

ร้อยละ 100 
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้

แนวทางที่  2  
แนวทางการ
พัฒนาการ
พัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 

ร้อยละ  100  
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง 
และประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ

ร้อยละ  100  
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง 
และประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ

2. โครงการ
ขยายเขต
ติดตั้ง/ 
ปรับปรงุ
ซ่อมแซมตู้
โทรศัพท์
สาธารณะ 

กอง
ช่าง/
ส านัก
ปลัด 

อบจ./การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค/
กระทรวง
พลังงาน  /
บริษัท TOT/
กระทรวง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ/ 
การสือ่สาร
โทรคมนาคม/
กระทรวงมหาดไ
ทย/และอื่นๆ 
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ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 

อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  
และมีตู้โทรศัพท์
สาธารณะในต าบล
เพิ่มมากขึ้น 
และมีศูนย์
ประสานงานการ
ท างานส่วนรวมของ
หมู่บ้านที่ด ี
 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  
และมีตู้โทรศัพท์
สาธารณะในต าบล
เพิ่มมากขึ้น 
และมีศูนย์
ประสานงานการ
ท างานส่วนรวมของ
หมู่บ้านที่ด ี

1 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การผลิตการ
จัดการสินค้า
และบริการสร้าง
มูลค่าเพิม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันา
ศักยภาพการท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การจราจร  
สาธารณูปโภค   

4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
10. พัฒนาการ
คมนาคมขนส่งให้
ได้มาตรฐานและ
ทั่วถึง 
 

ร้อยละ 100 
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้

แนวทางที่  2  
แนวทางการ
พัฒนาการ
พัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 

ร้อยละ  100  
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง 
และประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  
และมีตู้โทรศัพท์
สาธารณะในต าบล
เพิ่มมากขึ้น 
และมีศูนย์
ประสานงานการ
ท างานส่วนรวมของ
หมู่บ้านที่ด ี
 

ร้อยละ  100  
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง 
และประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  
และมีตู้โทรศัพท์
สาธารณะในต าบล
เพิ่มมากขึ้น 
และมีศูนย์
ประสานงานการ
ท างานส่วนรวมของ
หมู่บ้านที่ด ี

3.โครงการ
ขยายเขต
ไฟฟ้า 
ภายใน
ต าบลธาตุ 
ต าบลธาตุ
ทอง 
จ านวน 13
หมู่บ้าน 

กอง
ช่าง/
ส านัก
ปลัด 

อบจ./การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค/
กระทรวง
พลังงาน  /
บริษัท TOT/
กระทรวง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ/ 
การสือ่สาร
โทรคมนาคม/
กระทรวงมหาดไ
ทย/และอื่นๆ 
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พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

ในการอุปโภค  
บริโภค 

ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

1 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การผลิตการ
จัดการสินค้า
และบริการสร้าง
มูลค่าเพิม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันา
ศักยภาพการท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การจราจร  
สาธารณูปโภค   

4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
10. พัฒนาการ
คมนาคมขนส่งให้
ได้มาตรฐานและ
ทั่วถึง 
 

ร้อยละ 100 
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

แนวทางที่  2  
แนวทางการ
พัฒนาการ
พัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 

ร้อยละ  100  
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง 
และประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  
และมีตู้โทรศัพท์
สาธารณะในต าบล
เพิ่มมากขึ้น 
และมีศูนย์
ประสานงานการ
ท างานส่วนรวมของ
หมู่บ้านที่ด ี
 

ร้อยละ  100  
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง 
และประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  
และมีตู้โทรศัพท์
สาธารณะในต าบล
เพิ่มมากขึ้น 
และมีศูนย์
ประสานงานการ
ท างานส่วนรวมของ
หมู่บ้านที่ด ี

4.โครงการ
เพิ่มหลอด
ไฟฟ้าแสง
สว่าง
ภายใน
ต าบลธาตุ
ทอง  
จ านวน  13  
หมุ่บ้าน 

กอง
ช่าง/
ส านัก
ปลัด 

อบจ./การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค/
กระทรวง
พลังงาน  /
บริษัท TOT/
กระทรวง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ/ 
การสือ่สาร
โทรคมนาคม/
กระทรวงมหาดไ
ทย/และอื่นๆ 

1 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การผลิตการ
จัดการสินค้า
และบริการสร้าง
มูลค่าเพิม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันา
ศักยภาพการท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การจราจร  
สาธารณูปโภค   

4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
10. พัฒนาการ
คมนาคมขนส่งให้
ได้มาตรฐานและ
ทั่วถึง 
 

ร้อยละ 100 
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์

แนวทางที่  2  
แนวทางการ
พัฒนาการ
พัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 

ร้อยละ  100  
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง 
และประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ

ร้อยละ  100  
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง 
และประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ

5.โครงการ
ขยายเขต
ไฟฟ้าสาย
พาดดับเพื่อ
การเกษตร
ภายใน
ต าบลธาตุ
ทองจ านวน  
13  

กอง
ช่าง/
ส านัก
ปลัด 

อบจ./การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค/
กระทรวง
พลังงาน  /
บริษัท TOT/
กระทรวง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ/ 
การสือ่สาร
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และยั่งยืน 
 

ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 

ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  
และมีตู้โทรศัพท์
สาธารณะในต าบล
เพิ่มมากขึ้น 
และมีศูนย์
ประสานงานการ
ท างานส่วนรวมของ
หมู่บ้านที่ด ี
 

ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  
และมีตู้โทรศัพท์
สาธารณะในต าบล
เพิ่มมากขึ้น 
และมีศูนย์
ประสานงานการ
ท างานส่วนรวมของ
หมู่บ้านที่ด ี

หมู่บ้าน โทรคมนาคม/
กระทรวงมหาดไ
ทย/และอื่นๆ 

1 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การผลิตการ
จัดการสินค้า
และบริการสร้าง
มูลค่าเพิม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันา
ศักยภาพการท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การจราจร  
สาธารณูปโภค   

4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
10. พัฒนาการ
คมนาคมขนส่งให้
ได้มาตรฐานและ
ทั่วถึง 
 

ร้อยละ 100 
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 

แนวทางที่  2  
แนวทางการ
พัฒนาการ
พัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 

ร้อยละ  100  
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง 
และประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  
และมีตู้โทรศัพท์
สาธารณะในต าบล
เพิ่มมากขึ้น 
และมีศูนย์
ประสานงานการ
ท างานส่วนรวมของ

ร้อยละ  100  
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง 
และประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึน้  
และมีตู้โทรศัพท์
สาธารณะในต าบล
เพิ่มมากขึ้น 
และมีศูนย์
ประสานงานการ
ท างานส่วนรวมของ

6.โครงการ
ขยายเขต
ไฟฟ้า/
ปรับปรงุ/
ซ่อมแซม
ไฟฟ้าแสง
สว่าง
ภายใน
ต าบลและที่
สาธารณะ
ระหว่าง
หมู่บ้าน-
ต าบล  

กอง
ช่าง/
ส านัก
ปลัด 

อบจ./การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค/
กระทรวง
พลังงาน  /
บริษัท TOT/
กระทรวง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ/ 
การสือ่สาร
โทรคมนาคม/
กระทรวงมหาดไ
ทย/และอื่นๆ 
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สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 

ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

หมู่บ้านที่ด ี
 

หมู่บ้านที่ด ี

1 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การผลิตการ
จัดการสินค้า
และบริการสร้าง
มูลค่าเพิม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันา
ศักยภาพการท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การจราจร  
สาธารณูปโภค   

4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
10. พัฒนาการ
คมนาคมขนส่งให้
ได้มาตรฐานและ
ทั่วถึง 
 

ร้อยละ 100 
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

แนวทางที่  2  
แนวทางการ
พัฒนาการ
พัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 

ร้อยละ  100  
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง 
และประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  
และมีตู้โทรศัพท์
สาธารณะในต าบล
เพิ่มมากขึ้น 
และมีศูนย์
ประสานงานการ
ท างานส่วนรวมของ
หมู่บ้านที่ด ี
 

ร้อยละ  100  
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง 
และประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  
และมีตู้โทรศัพท์
สาธารณะในต าบล
เพิ่มมากขึ้น 
และมีศูนย์
ประสานงานการ
ท างานส่วนรวมของ
หมู่บ้านที่ด ี

7.โครงการ
ติดตั้งหม้อ
แปลง
กระแสไฟฟ้
าในพื้นที่
ต าบลธาตุ
ทอง  
จ านวน  13  
หมู่บ้าน 

กอง
ช่าง/
ส านัก
ปลัด 

อบจ./การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค/
กระทรวง
พลังงาน  /
บริษัท TOT/
กระทรวง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ/ 
การสือ่สาร
โทรคมนาคม/
กระทรวงมหาดไ
ทย/และอื่นๆ 

1 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาขีด
ความสามารถใน

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันา
ศักยภาพการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่  4  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การจราจร  

4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
10. พัฒนาการ

ร้อยละ 100 
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ

แนวทางที่  2  
แนวทางการ
พัฒนาการ
พัฒนา

ร้อยละ  100  
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน

ร้อยละ  100  
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน

8.โครงการ
ปรับปรงุ-
ขยายการ
ประชาสมัพั

กอง
ช่าง/
ส านัก
ปลัด 

อบจ./การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค/
กระทรวง
พลังงาน  /



158 
 

การผลิตการ
จัดการสินค้า
และบริการสร้าง
มูลค่าเพิม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
 

 สาธารณูปโภค   คมนาคมขนส่งให้
ได้มาตรฐานและ
ทั่วถึง 
 

การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 

ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 

การเดินทาง 
และประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  
และมีตู้โทรศัพท์
สาธารณะในต าบล
เพิ่มมากขึ้น 
และมีศูนย์
ประสานงานการ
ท างานส่วนรวมของ
หมู่บ้านที่ด ี
 

การเดินทาง 
และประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึน้  
และมีตู้โทรศัพท์
สาธารณะในต าบล
เพิ่มมากขึ้น 
และมีศูนย์
ประสานงานการ
ท างานส่วนรวมของ
หมู่บ้านที่ด ี

นธ์เสียง
ตามสาย  
หอกระจาย
ข่าวหมู่บ้าน
จ านวน  13 
หมู่บ้าน 

บริษัท TOT/
กระทรวง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ/ 
การสือ่สาร
โทรคมนาคม/
กระทรวงมหาดไ
ทย/และอื่นๆ 

1 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การผลิตการ
จัดการสินค้า
และบริการสร้าง
มูลค่าเพิม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันา
ศักยภาพการท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การจราจร  
สาธารณูปโภค   

4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
10. พัฒนาการ
คมนาคมขนส่งให้
ได้มาตรฐานและ
ทั่วถึง 
 

ร้อยละ 100 
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง และ
ประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  และ
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ในต าบลเพิม่มากข้ึน/

แนวทางที่  2  
แนวทางการ
พัฒนาการ
พัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 

ร้อยละ  100  
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง 
และประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  
และมีตู้โทรศัพท์

ร้อยละ  100  
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มากขึ้นและมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง 
และประชาชนมีหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน
สามารถ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
และสามารถใช้งาน
ศูนย์บริการร่วมและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกขึ้น  
และมีตู้โทรศัพท์

9.โครงการ
อุดหนุน
คณะกรรม
การไฟฟ้า
ท้องถ่ิน
ต าบลธาตุ
ทอง 

กอง
ช่าง/
ส านัก
ปลัด 

อบจ./การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค/
กระทรวง
พลังงาน  /
บริษัท TOT/
กระทรวง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ/ 
การสือ่สาร
โทรคมนาคม/
กระทรวงมหาดไ
ทย/และอื่นๆ 
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ในต าบลเพิม่มากข้ึน/
แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 

แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

แนวทางการพฒันา  
การพัฒนา
ระบบสื่อสาร  
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร/แนว
ทางการพัฒนา  
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค  
บริโภค 
 

สาธารณะในต าบล
เพิ่มมากขึ้น 
และมีศูนย์
ประสานงานการ
ท างานส่วนรวมของ
หมู่บ้านที่ด ี
 

สาธารณะในต าบล
เพิ่มมากขึ้น 
และมีศูนย์
ประสานงานการ
ท างานส่วนรวมของ
หมู่บ้านที่ด ี

1 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การผลิตการ
จัดการสินค้า
และบริการสร้าง
มูลค่าเพิม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันา
ศักยภาพการท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การจราจร  
สาธารณูปโภค   

4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
10. พัฒนาการ
คมนาคมขนส่งให้
ได้มาตรฐานและ
ทั่วถึง 
 

ร้อยละ  100
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ
ประชาชนมีสะพานใช้
ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ
ประชาชนมีสะพานใช้
ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ
ประชาชนมีสะพานใช้
ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ
ประชาชนมีสะพานใช้
ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ
ประชาชนมีสะพานใช้
ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

แนวทางที่  3  
แนวทางการ
พัฒนาพัฒนา
แหล่งน้ าเพื่อใช้
อุปโภค-บริโภค 

ร้อยละ  100   
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ
ประชาชนมีสะพานใช้
ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

ร้อยละ  100   
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ
ประชาชนมีสะพานใช้
ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

1. โครงการ
จัดให้มี
ระบบ
ประปาใช้
และ
ปรับปรงุ
ซ่อมแซม
ระบบ
ประปา
ภายใน
ต าบล 

กอง
ช่าง/
กอง
สาธาร
ณสุขฯ/
กอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร 

อบจ./กรม
ทรัพยากรน้ า
บาดาล/การ
ประปาส่วน
ภูมิภาค/
กระทรวง
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม/
กระทรวง 
มหาดไทย/
รัฐบาลและอื่น 
ๆ 

1 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การผลิตการ
จัดการสินค้า
และบริการสร้าง
มูลค่าเพิม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันา
ศักยภาพการท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การจราจร  
สาธารณูปโภค   

4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
10. พัฒนาการ
คมนาคมขนส่งให้
ได้มาตรฐานและ
ทั่วถึง 
 

ร้อยละ  100
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ
ประชาชนมีสะพานใช้
ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ
ประชาชนมีสะพานใช้
ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ
ประชาชนมีสะพานใช้
ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ
ประชาชนมีสะพานใช้
ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ
ประชาชนมีสะพานใช้
ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

แนวทางที่  3  
แนวทางการ
พัฒนาพัฒนา
แหล่งน้ าเพื่อใช้
อุปโภค-บริโภค 

ร้อยละ  100   
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ
ประชาชนมีสะพานใช้
ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

ร้อยละ  100   
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ
ประชาชนมีสะพานใช้
ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

2. โครงการ
ขุดบ่อน้ า
เพื่อ
การเกษตร
ให้แก่
เกษตรกร
ภายใน
ต าบล 

กอง
ช่าง/
กอง
สาธาร
ณสุขฯ/
กอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร 

อบจ./กรม
ทรัพยากรน้ า
บาดาล/การ
ประปาส่วน
ภูมิภาค/
กระทรวง
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม/
กระทรวง 
มหาดไทย/
รัฐบาลและอื่น 
ๆ 

1 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาขีด
ความสามารถใน

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันา
ศักยภาพการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่  4  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การจราจร  

4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
10. พัฒนาการ

ร้อยละ  100
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ

ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ
ประชาชนมีสะพานใช้

ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ
ประชาชนมีสะพานใช้

ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ
ประชาชนมีสะพานใช้

ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ
ประชาชนมีสะพานใช้

แนวทางที่  3  
แนวทางการ
พัฒนาพัฒนา
แหล่งน้ าเพื่อใช้

ร้อยละ  100   
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ

ร้อยละ  100   
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ

3. โครงการ
ขุดลอก / 
ปรับปรงุ  /
ซ่อมแซม

กอง
ช่าง/
กอง
สาธาร

อบจ./กรม
ทรัพยากรน้ า
บาดาล/การ
ประปาส่วน
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การผลิตการ
จัดการสินค้า
และบริการสร้าง
มูลค่าเพิม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
 

 สาธารณูปโภค   คมนาคมขนส่งให้
ได้มาตรฐานและ
ทั่วถึง 
 

ประชาชนมีสะพานใช้
ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

อุปโภค-บริโภค ประชาชนมีสะพานใช้
ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

ประชาชนมีสะพานใช้
ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

คลองส่งน้ า
ภายใน
หมู่บ้าน 
ต าบล 

ณสุขฯ/
กอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร 

ภูมิภาค/
กระทรวง
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม/
กระทรวง 
มหาดไทย/
รัฐบาลและอื่น 
ๆ 

1 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การผลิตการ
จัดการสินค้า
และบริการสร้าง
มูลค่าเพิม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันา
ศักยภาพการท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การจราจร  
สาธารณูปโภค   

4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
10. พัฒนาการ
คมนาคมขนส่งให้
ได้มาตรฐานและ
ทั่วถึง 
 

ร้อยละ  100
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ
ประชาชนมีสะพานใช้
ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ
ประชาชนมีสะพานใช้
ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ
ประชาชนมีสะพานใช้
ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ
ประชาชนมีสะพานใช้
ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ
ประชาชนมีสะพานใช้
ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

แนวทางที่  3  
แนวทางการ
พัฒนาพัฒนา
แหล่งน้ าเพื่อใช้
อุปโภค-บริโภค 

ร้อยละ  100   
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ
ประชาชนมีสะพานใช้
ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

ร้อยละ  100   
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ
ประชาชนมีสะพานใช้
ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

4. โครงการ
ขุดเจาะ / 
ปรับปรงุ
ซ่อมแซม
คลองส่งน้ า
ภายใน 
หมู่บ้าน 
ต าบล 

กอง
ช่าง/
กอง
สาธาร
ณสุขฯ/
กอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร 

อบจ./กรม
ทรัพยากรน้ า
บาดาล/การ
ประปาส่วน
ภูมิภาค/
กระทรวง
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม/
กระทรวง 
มหาดไทย/
รัฐบาลและอื่น 
ๆ 

1 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การผลิตการ
จัดการสินค้า
และบริการสร้าง
มูลค่าเพิม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันา
ศักยภาพการท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การจราจร  
สาธารณูปโภค   

4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
10. พัฒนาการ
คมนาคมขนส่งให้
ได้มาตรฐานและ
ทั่วถึง 
 

ร้อยละ  100
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ
ประชาชนมีสะพานใช้
ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ
ประชาชนมีสะพานใช้
ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ
ประชาชนมีสะพานใช้
ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ
ประชาชนมีสะพานใช้
ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ
ประชาชนมีสะพานใช้
ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

แนวทางที่  3  
แนวทางการ
พัฒนาพัฒนา
แหล่งน้ าเพื่อใช้
อุปโภค-บริโภค 

ร้อยละ  100   
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ
ประชาชนมีสะพานใช้
ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

ร้อยละ  100   
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ
ประชาชนมีสะพานใช้
ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

5.โครงการ
ขยายเขต
ระบบ
ประปา 
และ
ปรับปรงุ 
ซ่อมแซม
ระบบ
ประปา
ภายใน
ต าบล 

กอง
ช่าง/
กอง
สาธาร
ณสุขฯ/
กอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร 

อบจ./กรม
ทรัพยากรน้ า
บาดาล/การ
ประปาส่วน
ภูมิภาค/
กระทรวง
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม/
กระทรวง 
มหาดไทย/
รัฐบาลและอื่น 
ๆ 

1 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การผลิตการ
จัดการสินค้า
และบริการสร้าง
มูลค่าเพิม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันา
ศักยภาพการท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การจราจร  
สาธารณูปโภค   

4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
10. พัฒนาการ
คมนาคมขนส่งให้
ได้มาตรฐานและ
ทั่วถึง 
 

ร้อยละ  100
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ
ประชาชนมีสะพานใช้
ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ
ประชาชนมีสะพานใช้
ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ
ประชาชนมีสะพานใช้
ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ
ประชาชนมีสะพานใช้
ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ
ประชาชนมีสะพานใช้
ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

แนวทางที่  3  
แนวทางการ
พัฒนาพัฒนา
แหล่งน้ าเพื่อใช้
อุปโภค-บริโภค 

ร้อยละ  100   
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ
ประชาชนมีสะพานใช้
ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

ร้อยละ  100   
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ
ประชาชนมีสะพานใช้
ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

6. โครงการ
ขุดลอก
ครอง / บ่
น้ า/ สระน้ า 
ล าห้วย บึง 
โสกอราง 
เพื่อ
การเกษตร
ให้แก่

กอง
ช่าง/
กอง
สาธาร
ณสุขฯ/
กอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร 

อบจ./กรม
ทรัพยากรน้ า
บาดาล/การ
ประปาส่วน
ภูมิภาค/
กระทรวง
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม/
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และยั่งยืน 
 

เกษตรกร
ภายใน
ต าบล 

กระทรวง 
มหาดไทย/
รัฐบาลและอื่น 
ๆ 

1 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การผลิตการ
จัดการสินค้า
และบริการสร้าง
มูลค่าเพิม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันา
ศักยภาพการท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การจราจร  
สาธารณูปโภค   

4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
10. พัฒนาการ
คมนาคมขนส่งให้
ได้มาตรฐานและ
ทั่วถึง 
 

ร้อยละ  100
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ
ประชาชนมีสะพานใช้
ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ
ประชาชนมีสะพานใช้
ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ
ประชาชนมีสะพานใช้
ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ
ประชาชนมีสะพานใช้
ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ
ประชาชนมีสะพานใช้
ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

แนวทางที่  3  
แนวทางการ
พัฒนาพัฒนา
แหล่งน้ าเพื่อใช้
อุปโภค-บริโภค 

ร้อยละ  100   
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ
ประชาชนมีสะพานใช้
ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

ร้อยละ  100   
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ
ประชาชนมีสะพานใช้
ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

7. โครงการ
จัดซื้อ – 
จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์
เกี่ยวกับ
การผลิต
ประปาผิว
ดิน เข่น
มอเตอร์ 
ไฟฟ้า ฯลฯ 

กอง
ช่าง/
กอง
สาธาร
ณสุขฯ/
กอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร 

อบจ./กรม
ทรัพยากรน้ า
บาดาล/การ
ประปาส่วน
ภูมิภาค/
กระทรวง
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม/
กระทรวง 
มหาดไทย/
รัฐบาลและอื่น 
ๆ 

1 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การผลิตการ
จัดการสินค้า
และบริการสร้าง
มูลค่าเพิม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันา
ศักยภาพการท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การจราจร  
สาธารณูปโภค   

4.  พัฒนาการ
เกษตรใหม้ี
คุณภาพ 
10. พัฒนาการ
คมนาคมขนส่งให้
ได้มาตรฐานและ
ทั่วถึง 
 

ร้อยละ  100
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ
ประชาชนมีสะพานใช้
ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ
ประชาชนมีสะพานใช้
ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ
ประชาชนมีสะพานใช้
ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ
ประชาชนมีสะพานใช้
ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ
ประชาชนมีสะพานใช้
ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

แนวทางที่  3  
แนวทางการ
พัฒนาพัฒนา
แหล่งน้ าเพื่อใช้
อุปโภค-บริโภค 

ร้อยละ  100   
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ
ประชาชนมีสะพานใช้
ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

ร้อยละ  100   
ประชาชนมีน้ าส าหรบั
อุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตร  และ
ประชาชนมีสะพานใช้
ส าหรับสัญจร  
ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ที่ใสสะอาด   

8. โครงการ
จัดท าฝาย
แม้ว(check 
dam) หรือ
แหล่งกัก
เก็บน้ า
ขนาดเล็ก /
ฝายกั้นน้ า 
และ
ปรับปรงุ
ซ่อมแซม
แหล่งเกบ็
กักน้ า 
ภายใน
ต าบล 

กอง
ช่าง/
กอง
สาธาร
ณสุขฯ/
กอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร 

อบจ./กรม
ทรัพยากรน้ า
บาดาล/การ
ประปาส่วน
ภูมิภาค/
กระทรวง
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม/
กระทรวง 
มหาดไทย/
รัฐบาลและอื่น 
ๆ 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่8 การบริหาร
จัดการบ้านเมอืงที่ดมีี
ประสิทธิภาพ 
 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บรหิาร 

11.  พัฒนาบริหาร
ท้องถ่ินตามหลัก
ธรรมาภิบาลเกิด
ความโปร่งใส   

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  

แนวทางที่  1  
แนวทางการ
สร้าง
เสถียรภาพทาง
การเงิน  การ
คลังใหม้ีความ
มั่นคง  มี
ศักยภาพ
เพียงพอในการ
พัฒนาทุกด้าน 

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  

1. โครงการ
จัดท าแผน
ที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพยส์ิน 

ส านัก
ปลัด,
กองคลงั
,กอง
ช่าง,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
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พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดอืดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

สวัสดิกา
รสงัคม
และกอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตรและ
งบกลาง 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่8 การบริหาร
จัดการบ้านเมอืงที่ดมีี
ประสิทธิภาพ 
 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บรหิาร 

11.  พัฒนาบริหาร
ท้องถ่ินตามหลัก
ธรรมาภิบาลเกิด
ความโปร่งใส   

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  

แนวทางที่  1  
แนวทางการ
สร้าง
เสถียรภาพทาง
การเงิน  การ
คลังใหม้ีความ
มั่นคง  มี
ศักยภาพ
เพียงพอในการ
พัฒนาทุกด้าน 

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  

2. โครงการ
เพิ่ม
ประสิทธิภา
พในการ
จัดเกบ็ภาษี
ประจ าป ี

ส านัก
ปลัด,
กองคลงั
,กอง
ช่าง,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม
และกอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตรและ
งบกลาง 

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
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และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่8 การบริหาร
จัดการบ้านเมอืงที่ดมีี
ประสิทธิภาพ 
 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บรหิาร 

11.  พัฒนาบริหาร
ท้องถ่ินตามหลัก
ธรรมาภิบาลเกิด
ความโปร่งใส   

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

แนวทางที่  2  
แนวทางการ
พัฒนาจัดให้มี
บุคลากรวัสดุ
อุปกรณ์ส าหรับ
ใช้ในการ
บรหิารอย่าง
เพียงพอ 

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

1. โครงการ
จัดให้มี
งบประมา
ณเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่าย
ด้าน
เงินเดือน
ค่าจ้างและ 
ผลประโยช
น์ตอบแทน
อื่น ๆ 
ส าหรับ
พนักงาน
เทศบาล 
ลูกจ้างประ
จ า 
พนักงาน
จ้าง 

ส านัก
ปลัด,
กองคลงั
,กอง
ช่าง,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม
และกอง
สง่เสริม
การเกษ
ตรและ
งบกลาง 

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บรหิาร 

11.  พัฒนาบริหาร
ท้องถ่ินตามหลัก
ธรรมาภิบาลเกิด
ความโปร่งใส   

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 

แนวทางที่  2  
แนวทางการ
พัฒนาจัดให้มี
บุคลากรวัสดุ

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก

2. โครงการ
จัดให้มี
งบประมา
ณเพื่อเป็น

ส านัก
ปลัด,
กองคลงั
,กอง

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
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หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่8 การบริหาร
จัดการบ้านเมอืงที่ดมีี
ประสิทธิภาพ 
 

พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดอืดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

อุปกรณ์ส าหรับ
ใช้ในการ
บรหิารอย่าง
เพียงพอ 

พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

เงินเดือน
และเงิน
ประจ า
ต าแหน่ง
คณะ
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
เทศบาล
ต าบลธาตุ
ทอง 

ช่าง,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม
และกอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตรและ
งบกลาง 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่8 การบริหาร
จัดการบ้านเมอืงที่ดมีี
ประสิทธิภาพ 
 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บรหิาร 

11.  พัฒนาบริหาร
ท้องถ่ินตามหลัก
ธรรมาภิบาลเกิด
ความโปร่งใส   

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ

แนวทางที่  2  
แนวทางการ
พัฒนาจัดให้มี
บุคลากรวัสดุ
อุปกรณ์ส าหรับ
ใช้ในการ
บรหิารอย่าง
เพียงพอ 

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ

3. โครงการ
จัดให้มี
งบประมา
ณเพื่อเป็น
ค่ารับรอง
และพิธีกร 

ส านัก
ปลัด,
กองคลงั
,กอง
ช่าง,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม
และกอง
ส่งเสริม

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
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ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การเกษ
ตรและ
งบกลาง 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่8 การบริหาร
จัดการบ้านเมอืงที่ดมีี
ประสิทธิภาพ 
 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บรหิาร 

11.  พัฒนาบริหาร
ท้องถ่ินตามหลัก
ธรรมาภิบาลเกิด
ความโปร่งใส   

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดอืนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  

แนวทางที่  2  
แนวทางการ
พัฒนาจัดให้มี
บุคลากรวัสดุ
อุปกรณ์ส าหรับ
ใช้ในการ
บรหิารอย่าง
เพียงพอ 

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  

4. โครงการ
จัดท าระบบ
สารสนเทศ
และจัดให้มี
วัสดุ
อุปกรณ์ 
เพื่อใช้ใน
การโฆษณา
ประชาสมัพั
นธ์และ
เผยแพร่
ข้อมูล
ข่าวสาร
ของ
เทศบาล 

ส านัก
ปลัด,
กองคลงั
,กอง
ช่าง,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม
และกอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตรและ
งบกลาง 

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
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ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่8 การบริหาร
จัดการบ้านเมอืงที่ดมีี
ประสิทธิภาพ 
 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บรหิาร 

11.  พัฒนาบริหาร
ท้องถ่ินตามหลัก
ธรรมาภิบาลเกิด
ความโปร่งใส   

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

แนวทางที่  2  
แนวทางการ
พัฒนาจัดให้มี
บุคลากรวัสดุ
อุปกรณ์ส าหรับ
ใช้ในการ
บรหิารอย่าง
เพียงพอ 

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

5. โครงการ
ก่อสร้าง / 
ปรับปรงุ /
ต่อเติม
อาคาร
ส านักงาน
เทศบาล
ต าบลธาตุ
ทอง 
หอประชุม
ห้องสุขา 
โรงจอดรถ 
ฯลฯ 

ส านัก
ปลัด,
กองคลงั
,กอง
ช่าง,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม
และกอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตรและ
งบกลาง 

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่8 การบริหาร
จัดการบ้านเมอืงที่ดมีี
ประสิทธิภาพ 
 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บรหิาร 

11.  พัฒนาบริหาร
ท้องถ่ินตามหลัก
ธรรมาภิบาลเกิด
ความโปร่งใส   

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  

แนวทางที่  2  
แนวทางการ
พัฒนาจัดให้มี
บุคลากรวัสดุ
อุปกรณ์ส าหรับ
ใช้ในการ
บรหิารอย่าง
เพียงพอ 

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  

6. โครงการ
ค่าใช้จ่าย
หมวด
สาธารณูปโ
ภค 

ส านัก
ปลัด,
กองคลงั
,กอง
ช่าง,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
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และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม
และกอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตรและ
งบกลาง 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่8 การบริหาร
จัดการบ้านเมอืงที่ดมีี
ประสิทธิภาพ 
 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บรหิาร 

11.  พัฒนาบริหาร
ท้องถ่ินตามหลัก
ธรรมาภิบาลเกิด
ความโปร่งใส   

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่

แนวทางที่  2  
แนวทางการ
พัฒนาจัดให้มี
บุคลากรวัสดุ
อุปกรณ์ส าหรับ
ใช้ในการ
บรหิารอย่าง
เพียงพอ 

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่

7. โครงการ
ค่าใช้จ่าย
รายจ่าย
เพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ 

ส านัก
ปลัด,
กองคลงั
,กอง
ช่าง,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม
และกอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตรและ
งบกลาง 

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
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ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่8 การบริหาร
จัดการบ้านเมอืงที่ดมีี
ประสิทธิภาพ 
 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บรหิาร 

11.  พัฒนาบริหาร
ท้องถ่ินตามหลัก
ธรรมาภิบาลเกิด
ความโปร่งใส   

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดอืนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

แนวทางที่  2  
แนวทางการ
พัฒนาจัดให้มี
บุคลากรวัสดุ
อุปกรณ์ส าหรับ
ใช้ในการ
บรหิารอย่าง
เพียงพอ 

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

8. โครงการ
จัดให้มี
ค่าตอบแท
นผู้ปฏิบัติ
ราชการอัน
เป็น
ประโยชน์
แก่องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
/ 
ค่าตอบแท
น
ผู้ปฏิบัตงิา
นนอกเวลา
ราชการ 

ส านัก
ปลัด,
กองคลงั
,กอง
ช่าง,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม
และกอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตรและ
งบกลาง 

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
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4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่8 การบริหาร
จัดการบ้านเมอืงที่ดมีี
ประสิทธิภาพ 
 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บรหิาร 

11.  พัฒนาบริหาร
ท้องถ่ินตามหลัก
ธรรมาภิบาลเกิด
ความโปร่งใส   

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

แนวทางที่  2  
แนวทางการ
พัฒนาจัดให้มี
บุคลากรวัสดุ
อุปกรณ์ส าหรับ
ใช้ในการ
บรหิารอย่าง
เพียงพอ 

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

9. โครงการ
จัดให้มี
ค่าตอบแท
นส าหรับ
รายจ่ายที่
ไม่เข้า
ลักษณะ
รายจ่าย
หมวดอื่น ๆ 

ส านัก
ปลัด,
กองคลงั
,กอง
ช่าง,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม
และกอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตรและ
งบกลาง 

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่8 การบริหาร
จัดการบ้านเมอืงที่ดมีี
ประสิทธิภาพ 
 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บรหิาร 

11.  พัฒนาบริหาร
ท้องถ่ินตามหลัก
ธรรมาภิบาลเกิด
ความโปร่งใส   

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  

แนวทางที่  2  
แนวทางการ
พัฒนาจัดให้มี
บุคลากรวัสดุ
อุปกรณ์ส าหรับ
ใช้ในการ
บรหิารอย่าง
เพียงพอ 

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  

10. 
โครงการจัด
ให้มี
งบประมา
ณส าหรบั
เป็น
ค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื้อ
วัสดุ 
อุปกรณ์
ครุภัณฑ์
ต่าง ๆ 

ส านัก
ปลัด,
กองคลงั
,กอง
ช่าง,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
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พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ให้กับ
ส านักงาน
และ
ประชาชน 

สวัสดิกา
รสงัคม
และกอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตรและ
งบกลาง 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่8 การบริหาร
จัดการบ้านเมอืงที่ดมีี
ประสิทธิภาพ 
 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บรหิาร 

11.  พัฒนาบริหาร
ท้องถ่ินตามหลัก
ธรรมาภิบาลเกิด
ความโปร่งใส   

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  

แนวทางที่  2  
แนวทางการ
พัฒนาจัดให้มี
บุคลากรวัสดุ
อุปกรณ์ส าหรับ
ใช้ในการ
บรหิารอย่าง
เพียงพอ 

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  

11. 
โครงการ
ก่อสร้าง
อาคารห้อง
ประชุมสภา
เทศบาล
และอาคาร
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

ส านัก
ปลัด,
กองคลงั
,กอง
ช่าง,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม
และกอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตรและ
งบกลาง 

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
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และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่8 การบริหาร
จัดการบ้านเมอืงที่ดมีี
ประสิทธิภาพ 
 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บรหิาร 

11.  พัฒนาบริหาร
ท้องถ่ินตามหลัก
ธรรมาภิบาลเกิด
ความโปร่งใส   

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

แนวทางที่  3  
แนวทางการ
พัฒนาเพิม่พูน
ความรู้และ
เพิ่มพูน
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงาน
เทศบาล  
พนักงานจ้าง  
คณะผู้บรหิาร  
และสมาชิก
สภาเทศบาล 

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

1. โครงการ
ส่งผู้บริหาร
ท้องถ่ิน
เจ้าหน้าที่ 
และสมาชิก
สภา
เทศบาล 
เข้าร่วม
อบรม 
ศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภา
พในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านัก
ปลัด,
กองคลงั
,กอง
ช่าง,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม
และกอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร 

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บรหิาร 

11.  พัฒนาบริหาร
ท้องถ่ินตามหลัก
ธรรมาภิบาลเกิด
ความโปร่งใส   

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 

แนวทางที่  3  
แนวทางการ
พัฒนาเพิม่พูน
ความรู้และ

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก

2. โครงการ
จัดต้ัง
งบประมา
ณใน

ส านัก
ปลัด,
กองคลงั
,กอง

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
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หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่8 การบริหาร
จัดการบ้านเมอืงที่ดมีี
ประสิทธิภาพ 
 

พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

เพิ่มพูน
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงาน
เทศบาล  
พนักงานจ้าง  
คณะผู้บรหิาร  
และสมาชิก
สภาเทศบาล 

พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การศึกษา
ต่อของ
ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน
สมาชิกสภา
เทศบาล
และ
เจ้าหน้าที่
ของ
เทศบาล 

ช่าง,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม
และกอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่8 การบริหาร
จัดการบ้านเมอืงที่ดมีี
ประสิทธิภาพ 
 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บรหิาร 

11.  พัฒนาบริหาร
ท้องถ่ินตามหลัก
ธรรมาภิบาลเกิด
ความโปร่งใส   

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ

แนวทางที่  3  
แนวทางการ
พัฒนาเพิม่พูน
ความรู้และ
เพิ่มพูน
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงาน
เทศบาล  
พนักงานจ้าง  
คณะผู้บรหิาร  
และสมาชิก
สภาเทศบาล 

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ

3. โครงการ
จัดต้ัง
งบประมา
ณในการ
ด าเนินงาน
ตามแผน
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ก าลังคน
ของ
เทศบาล 

ส านัก
ปลัด,
กองคลงั
,กอง
ช่าง,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม
และกอง
ส่งเสริม

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
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ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การเกษ
ตร 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่8 การบริหาร
จัดการบ้านเมอืงที่ดมีี
ประสิทธิภาพ 
 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บรหิาร 

11.  พัฒนาบริหาร
ท้องถ่ินตามหลัก
ธรรมาภิบาลเกิด
ความโปร่งใส   

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  

แนวทางที่  4  
แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
การบริการ
ประชาชนเน้น
ความรวดเร็ว
โปรง่ใส
ตรวจสอบได ้

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  

1. โครงการ
จัดต้ัง
ศูนย์บริการ
ร่วม /ติดตั้ง 
/ จัดหา
กล่องเพื่อ
รับข้อมลู
ข่าวสาร
ประจ า
หมู่บ้าน 

ส านัก
ปลัด,
กองคลงั
,กอง
ช่าง,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม
และกอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร 

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
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ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่8 การบริหาร
จัดการบ้านเมอืงที่ดมีี
ประสิทธิภาพ 
 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บรหิาร 

11.  พัฒนาบริหาร
ท้องถ่ินตามหลัก
ธรรมาภิบาลเกิด
ความโปร่งใส   

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

แนวทางที่  4  
แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
การบริการ
ประชาชนเน้น
ความรวดเร็ว
โปรง่ใส
ตรวจสอบได ้

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

2. โครงการ
เทศบาล
เคลื่อนที่ 
หรือ 
โครงการ
นายกเทศม
นตรีพบ
ประชาชน
เพื่อบริการ
และให้
ค าปรึกษา
แก่
ประชาชน 

ส านัก
ปลัด,
กองคลงั
,กอง
ช่าง,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม
และกอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร 

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่8 การบริหาร
จัดการบ้านเมอืงที่ดมีี
ประสิทธิภาพ 
 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บรหิาร 

11.  พัฒนาบริหาร
ท้องถ่ินตามหลัก
ธรรมาภิบาลเกิด
ความโปร่งใส   

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  

แนวทางที่  4  
แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
การบริการ
ประชาชนเน้น
ความรวดเร็ว
โปรง่ใส
ตรวจสอบได ้

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  

3. โครงการ
จัดให้มีศูนย์
ข้อมูล
ข่าวสารรับ
เรื่อง
ร้องเรียน 
ร้องทกุข ์

ส านัก
ปลัด,
กองคลงั
,กอง
ช่าง,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
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และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม
และกอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่8 การบริหาร
จัดการบ้านเมอืงที่ดมีี
ประสิทธิภาพ 
 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บรหิาร 

11.  พัฒนาบริหาร
ท้องถ่ินตามหลัก
ธรรมาภิบาลเกิด
ความโปร่งใส   

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่

แนวทางที่  4  
แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
การบริการ
ประชาชนเน้น
ความรวดเร็ว
โปรง่ใส
ตรวจสอบได ้

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่

4. โครงการ
ลดข้ันตอน
การ
ปฏิบัติงาน
ของ
เจ้าหน้าที ่

ส านัก
ปลัด,
กองคลงั
,กอง
ช่าง,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม
และกอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร 

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
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ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่8 การบริหาร
จัดการบ้านเมอืงที่ดมีี
ประสิทธิภาพ 
 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บรหิาร 

11.  พัฒนาบริหาร
ท้องถ่ินตามหลัก
ธรรมาภิบาลเกิด
ความโปร่งใส   

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

แนวทางที่  4  
แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
การบริการ
ประชาชนเน้น
ความรวดเร็ว
โปรง่ใส
ตรวจสอบได ้

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

5. โครงการ
ประชาสมัพั
นธ์การ
ด าเนินงาน
ของ
เทศบาล 

ส านัก
ปลัด,
กองคลงั
,กอง
ช่าง,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม
และกอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร 

หน่วยงานอื่นที่
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4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่8 การบริหาร
จัดการบ้านเมอืงที่ดมีี
ประสิทธิภาพ 
 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บรหิาร 

11.  พัฒนาบริหาร
ท้องถ่ินตามหลัก
ธรรมาภิบาลเกิด
ความโปร่งใส   

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดอืนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

แนวทางที่  4  
แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
การบริการ
ประชาชนเน้น
ความรวดเร็ว
โปรง่ใส
ตรวจสอบได ้

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

6. โครงการ
จัดให้มี
อินเตอรเ์น็
ตประจ า
ต าบล
ให้บรกิาร
ประชาชน
ทั่วไป 

ส านัก
ปลัด,
กองคลงั
,กอง
ช่าง,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม
และกอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร 

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่8 การบริหาร
จัดการบ้านเมอืงที่ดมีี
ประสิทธิภาพ 
 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บรหิาร 

11.  พัฒนาบริหาร
ท้องถ่ินตามหลัก
ธรรมาภิบาลเกิด
ความโปร่งใส   

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  

แนวทางที่  5  
แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
การมสี่วนร่วม
ของประชาชน 

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  

1. โครงการ
จัดประชุม
ประชาคม
หมู่บ้านเพื่อ
การจัดท า
แผนพัฒนา
ต าบล แผน
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
แผนแม่บท
ชุมชน และ
ประเมินผล

ส านัก
ปลัด,
กองคลงั
,กอง
ช่าง,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

แผนพัฒนา
ต าบล 

สวัสดิกา
รสงัคม
และกอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่8 การบริหาร
จัดการบ้านเมอืงที่ดมีี
ประสิทธิภาพ 
 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บรหิาร 

11.  พัฒนาบริหาร
ท้องถ่ินตามหลัก
ธรรมาภิบาลเกิด
ความโปร่งใส   

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  

แนวทางที่  5  
แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
การมสี่วนร่วม
ของประชาชน 

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  

2. โครงการ
ส่งเสริม
การเมือง
การ
ปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไ
ตยและการ
เลือกตั้ง 

ส านัก
ปลัด,
กองคลงั
,กอง
ช่าง,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม
และกอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่8 การบริหาร
จัดการบ้านเมอืงที่ดมีี
ประสิทธิภาพ 
 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บรหิาร 

11.  พัฒนาบริหาร
ท้องถ่ินตามหลัก
ธรรมาภิบาลเกิด
ความโปร่งใส   

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

แนวทางที่  5  
แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
การมสี่วนร่วม
ของประชาชน 

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

3. โครงการ
การเลือกตัง้
สมาชิกสภา
ท้องถ่ินและ
การเลือกตัง้
นายกเทศม
นตรีส่วน
ท้องถ่ิน 

ส านัก
ปลัด,
กองคลงั
,กอง
ช่าง,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม
และกอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บรหิาร 

11.  พัฒนาบริหาร
ท้องถ่ินตามหลัก
ธรรมาภิบาลเกิด
ความโปร่งใส   

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 

แนวทางที่  5  
แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
การมสี่วนร่วม

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก

4. โครงการ
อบรม
เพิ่มพูน
ประสิทธิภา

ส านัก
ปลัด,
กองคลงั
,กอง

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 



180 
 

หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่8 การบริหาร
จัดการบ้านเมอืงที่ดมีี
ประสิทธิภาพ 
 

พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดอืนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ของประชาชน พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

พ
คณะกรรม
การ
ตรวจจบั
การจ้าง
คณะกรรม
การการเปิด
ซอง  

ช่าง,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม
และกอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่8 การบริหาร
จัดการบ้านเมอืงที่ดมีี
ประสิทธิภาพ 
 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บรหิาร 

11.  พัฒนาบริหาร
ท้องถ่ินตามหลัก
ธรรมาภิบาลเกิด
ความโปร่งใส   

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ

แนวทางที่  5  
แนวทางการ
พัฒนาสง่เสรมิ
การมสี่วนร่วม
ของประชาชน 

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ

5. โครงการ
จัดท า
แผนพัฒนา
ต าบล 3 ปี 
และแผน
ชุมชน 

ส านัก
ปลัด,
กองคลงั
,กอง
ช่าง,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม
และกอง
ส่งเสริม

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การเกษ
ตร 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่8 การบริหาร
จัดการบ้านเมอืงที่ดมีี
ประสิทธิภาพ 
 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บรหิาร 

11.  พัฒนาบริหาร
ท้องถ่ินตามหลัก
ธรรมาภิบาลเกิด
ความโปร่งใส   

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดอืนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  

แนวทางที่  6  
แนวทางการ
พัฒนา
สนับสนุนการ
บรหิารงานของ
ส่วนราชการ
ต่าง ๆ 

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  

1. โครงการ
สนับสนุน
การ
บรหิารงาน
ของส่วน
ราชการ
ต่างๆ
ภายใน
ต าบล การ
บรหิารงาน
ของจังหวัด 
และ
โครงการอัน
จ าเป็นและ
เร่งด่วน 

ส านัก
ปลัด,
กองคลงั
,กอง
ช่าง,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม
และกอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร 

อ าเภอภูเขียว/
พลังงาน
จังหวัด/ปศุสัตว์
อ าเภอ/และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่8 การบริหาร
จัดการบ้านเมอืงที่ดมีี
ประสิทธิภาพ 
 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บรหิาร 

11.  พัฒนาบริหาร
ท้องถ่ินตามหลัก
ธรรมาภิบาลเกิด
ความโปร่งใส   

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

แนวทางที่  6  
แนวทางการ
พัฒนา
สนับสนุนการ
บรหิารงานของ
ส่วนราชการ
ต่าง ๆ 

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

2. โครงการ
สนับสนุน
การ
ด าเนินงาน
ของอ าเภอ
ภูเขียว 

ส านัก
ปลัด,
กองคลงั
,กอง
ช่าง,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม
และกอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร 

อ าเภอภูเขียว/
พลังงาน
จังหวัด/ปศุสัตว์
อ าเภอ/และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่8 การบริหาร
จัดการบ้านเมอืงที่ดมีี
ประสิทธิภาพ 
 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บรหิาร 

11.  พัฒนาบริหาร
ท้องถ่ินตามหลัก
ธรรมาภิบาลเกิด
ความโปร่งใส   

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  

แนวทางที่  6  
แนวทางการ
พัฒนา
สนับสนุนการ
บรหิารงานของ
ส่วนราชการ
ต่าง ๆ 

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  

3. โครงการ
สนับสนุน
การด าเนิน
โครงการ
เร่งด่วนของ
รัฐบาลหรือ
โครงการอัน
เนื่องมาจา

ส านัก
ปลัด,
กองคลงั
,กอง
ช่าง,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,

อ าเภอภูเขียว/
พลังงาน
จังหวัด/ปศุสัตว์
อ าเภอ/และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ก
พระราชด า
ริ และ
โครงการ
เฉลิมพระ
เกียรติฯ 

กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม
และกอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่8 การบริหาร
จัดการบ้านเมอืงที่ดมีี
ประสิทธิภาพ 
 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บรหิาร 

11.  พัฒนาบริหาร
ท้องถ่ินตามหลัก
ธรรมาภิบาลเกิด
ความโปร่งใส   

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่

แนวทางที่  6  
แนวทางการ
พัฒนา
สนับสนุนการ
บรหิารงานของ
ส่วนราชการ
ต่าง ๆ 

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่

4. โครงการ
ประสาน
ความ
ร่วมมือ
พัฒนาศูนย์
ประสาน
ราชการ
และศูนย์
ข้อมูล
ข่าวสารการ
จัดซื้อจัด
จ้างของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

ส านัก
ปลัด,
กองคลงั
,กอง
ช่าง,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม
และกอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร 

อ าเภอภูเขียว/
พลังงาน
จังหวัด/ปศุสัตว์
อ าเภอ/และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่8 การบริหาร
จัดการบ้านเมอืงที่ดมีี
ประสิทธิภาพ 
 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บรหิาร 

11.  พัฒนาบริหาร
ท้องถ่ินตามหลัก
ธรรมาภิบาลเกิด
ความโปร่งใส   

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดอืนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

แนวทางที่  6  
แนวทางการ
พัฒนา
สนับสนุนการ
บรหิารงานของ
ส่วนราชการ
ต่าง ๆ 

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

5. โครงการ
อบรม
สัมมนาเพื่อ
เพิ่ม
ประสิทธิภา
พในการ
ท างานของ
คณะ
ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
ท้องถ่ิน 
และ
พนักงาน
ส่วนท้องถ่ิน 
อ าเภอภู
เขียว 

ส านัก
ปลัด,
กองคลงั
,กอง
ช่าง,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม
และกอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร 

อ าเภอภูเขียว/
พลังงาน
จังหวัด/ปศุสัตว์
อ าเภอ/และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่8 การบริหาร
จัดการบ้านเมอืงที่ดมีี
ประสิทธิภาพ 
 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บรหิาร 

11.  พัฒนาบริหาร
ท้องถ่ินตามหลัก
ธรรมาภิบาลเกิด
ความโปร่งใส   

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

แนวทางที่  6  
แนวทางการ
พัฒนา
สนับสนุนการ
บรหิารงานของ
ส่วนราชการ
ต่าง ๆ 

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

6. โครงการ
สนับสนุน
การพัฒนา
ศักยภาพ
การกีฬา 
จังหวัด
ชัยภูมิ 

ส านัก
ปลัด,
กองคลงั
,กอง
ช่าง,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม
และกอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร 

อ าเภอภูเขียว/
พลังงาน
จังหวัด/ปศุสัตว์
อ าเภอ/และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่8 การบริหาร
จัดการบ้านเมอืงที่ดมีี
ประสิทธิภาพ 
 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บรหิาร 

11.  พัฒนาบริหาร
ท้องถ่ินตามหลัก
ธรรมาภิบาลเกิด
ความโปร่งใส   

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  

แนวทางที่  6  
แนวทางการ
พัฒนา
สนับสนุนการ
บรหิารงานของ
ส่วนราชการ
ต่าง ๆ 

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  

7. โครงการ
นับสนุน
ฝึกอบรม
ทบทวน
สมาชิก อป
พร. ของ
ศูนย์ อป
พร. อ.ภู
เขียว 

ส านัก
ปลัด,
กองคลงั
,กอง
ช่าง,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง

อ าเภอภูเขียว/
พลังงาน
จังหวัด/ปศุสัตว์
อ าเภอ/และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดอืนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

สวัสดิกา
รสงัคม
และกอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่8 การบริหาร
จัดการบ้านเมอืงที่ดมีี
ประสิทธิภาพ 
 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บรหิาร 

11.  พัฒนาบริหาร
ท้องถ่ินตามหลัก
ธรรมาภิบาลเกิด
ความโปร่งใส   

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  

แนวทางที่  6  
แนวทางการ
พัฒนา
สนับสนุนการ
บรหิารงานของ
ส่วนราชการ
ต่าง ๆ 

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  

8. โครงการ
พัฒนา
สมรรถนะ
กรรมการ
สถานศึกษา
และ
เครือข่าย
ผู้ปกครอง 

ส านัก
ปลัด,
กองคลงั
,กอง
ช่าง,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม
และกอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร 

อ าเภอภูเขียว/
พลังงาน
จังหวัด/ปศุสัตว์
อ าเภอ/และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่8 การบริหาร
จัดการบ้านเมอืงที่ดมีี
ประสิทธิภาพ 
 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บรหิาร 

11.  พัฒนาบริหาร
ท้องถ่ินตามหลัก
ธรรมาภิบาลเกิด
ความโปร่งใส   

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดอืนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

แนวทางที่  6  
แนวทางการ
พัฒนา
สนับสนุนการ
บรหิารงานของ
ส่วนราชการ
ต่าง ๆ 

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก
พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

8. โครงการ
ปลูกพืชผัก
ปลอด
สารพิษ 

ส านัก
ปลัด,
กองคลงั
,กอง
ช่าง,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม
และกอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร 

อ าเภอภูเขียว/
พลังงาน
จังหวัด/ปศุสัตว์
อ าเภอ/และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสงัคมและ
คุณภาพชีวิตตาม

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยัง่ยืน 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บรหิาร 

11.  พัฒนาบริหาร
ท้องถ่ินตามหลัก
ธรรมาภิบาลเกิด
ความโปร่งใส   

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลเป็นระบบ   
และการบรกิาร
ประชาชนนอกพื้นที่ 

แนวทางที่  6  
แนวทางการ
พัฒนา
สนับสนุนการ

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก

ร้อยละ  100  การ
จัดเกบ็ภาษีในต าบล
เป็นระบบ   และการ
บริการประชาชนนอก

9. โครงการ
รณรงค์ใช้
ปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ 

ส านัก
ปลัด,
กองคลงั
,กอง

อ าเภอภูเขียว/
พลังงาน
จังหวัด/ปศุสัตว์
อ าเภอ/และ
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หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่8 การบริหาร
จัดการบ้านเมอืงที่ดมีี
ประสิทธิภาพ 
 

พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

บรหิารงานของ
ส่วนราชการ
ต่าง ๆ 

พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดอืดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

พื้นที่ การท างานของ
เจ้าหน้าที่ส าเรจ็ด้วยดี  
การปฏิบัตงิานเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  
และรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
หมู่บ้าน  และคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน  และลกูจ้าง
ของเทศบาลได้รบั
เงินเดือนค่าตอบแทน  
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การท างาน
ส าเร็จ  และบรรลุ
เป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  ช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  
และลดปัญหาการ
ความเดือดร้อนภายใน
ต าบล  ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย  และมี
ระเบียบวินัย  เกิด
ความเสมอภาคใน
สังคม   

และลดใช้
ยาฆ่าแมลง
ในการปลูก
พืช 

ช่าง,
กอง
สาธาร
ณสุขฯ,
กอง
การศึก
ษาฯ,
กอง
สวัสดิกา
รสงัคม
และกอง
ส่งเสริม
การเกษ
ตร 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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