แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคา
อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
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คานา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทา
แผนพั ฒนาท้องถิ่ นสี่ ปี เพื่อเป็นการก าหนดทิศทางและเป้าประสงค์ใ นการพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละ
ท้องถิ่น โดยจัดทาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน และศักยภาพของแต่ละ
ท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน
จังหวัด อาเภอ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคา ได้กาหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ที่เหมาะสมกับ
สภาพของท้องถิ่น และได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพื่อเป็นแผนพัฒนา
ต าบลให้ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาบรรลุ เ ป้ า ประสงค์ แ ละวั ต ถุ ป ระสงค์ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด
ประสิท ธิผลตามนโยบายในการพั ฒนา และเป็นแนวทางในการจัดทาข้อ บัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีและแผนปฏิบัติการต่อไป
องค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคา ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการจัดทา
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลภู แ ลนคา ทั้ ง ส่ ว นราชการ
ภาคเอกชน ประชาคมท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาตาบล และคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคาที่ให้ความร่วมมือเป็น อย่างดีในการจัดแผนฯ ให้สาเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วน
ตาบลภูแลนคาจะเป็นประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการของท้องถิ่นต่อไป

องค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคา
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ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคา ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 4 ตาบลภูแลนคา อาเภอบ้านเขว้า
จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36170 เป็นตาบลลาดับที่ 6 ของอาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ได้รับการ
เปลี่ยนแปลงฐานะจากสภาตาบลเป็นองค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และประกาศกระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 ปัจจุบันเป็น องค์การบริหารส่วนตาบลขนาดกลาง ตั้งอยู่ทางทิศ
เหนือของอาเภอบ้านเขว้า ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร
อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดชัยภูมิ
ระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร และอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีระยะทางห่างจาก
กรุงเทพมหานคร โดยคิดตามระยะทางเดินรถโดยสารประมาณ 370 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 78,819
ไร่ หรือประมาณ 126 ตารางกิโลเมตร (1 ตารางกิโลเมตร เท่ากับ 625 ไร่)
1.2 สภาพภูมิประเทศ
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับกับที่ราบลุ่ม ตอนบนและทางทิศตะวันตกของพื้นที่
ติดกับแม่น้าชี มีเทือกเขาสูงล้อมรอบทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก มีพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เป็นป่าไม้และ
ภูเขา จานวน 57,128ไร่ หรือประมาณ 91.40 ตารางกิโลเมตร มีห้วย หนอง คลองบึง ตามธรรมชาติ
และมีพื้นที่ราบที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก ทางการเกษตร จานวน 21,691 ไร่ หรือประมาณ 34.71
ตารางกิโลเมตร มีลาน้าสายหลัก 2 สายที่ไหลผ่านพื้นที่ ระยะทาง 25 กิโลเมตร และมี ลาน้าสายรองไหล
ผ่านพืน้ ที่ จานวน 11 สาย ระยะทาง 56.5 กิโลเมตร
1.3 สภาพภูมิอากาศ ขององค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคาลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม
เขตร้อน แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ
- ฤดูร้อน เริ่มตัง้ แต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม
- ฤดูฝน เริ่มตัง้ แต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน ตุลาคม
- ฤดูหนาว เริ่มตัง้ แต่เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพันธ์
1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะของดินในพื้นที่ตาบลภูแลนคา ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย
1.5 ลักษณะของแหล่งน้า
แหล่งกาเนิดต้นน้าในพืน้ ที่ตาบลภูแลนคาเกิดจากเทือกเขาภูแลนคาด้านทิศเหนือไหลลงมา
ทางทิศใต้ลงสู่แม่น้าชีไหลผ่านบ้านชีบน มีลาห้วยน้อยใหญ่ไหลผ่านหมู่บ้าน เช่น ลาห้วยชีลองไหลผ่าน
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บ้านแก้งยาว บ้านโนนเหลื่อม ลาห้วยยางงูไหลผ่านบ้านซับปลากั้ง บ้านนาอินทร์แต่ง บ้านป่าปอแดง และ
บ้านหว้าเฒ่า มีแหล่งกักเก็บน้าที่สาคัญคือ อ่างเก็บน้าหินดาดทองคาและอ่างเก็บน้าบ้านนาอินทร์แต่ง
ฝายเก็บน้าพระอาจารย์จ่อื และมีสระเก็บน้าขนาดเล็กกระจายไปตามหมู่บ้านต่างๆ
1.6 ลักษณะของไม้/ป่าไม้
ลั ก ษณะของป่ า ไม้ใ นพื้น ที่ ต าบลภู แลนคาเป็ นป่ า โปร่ ง สลับ กั บ พื้น ที่ ท าการเกษตรของ
ประชาชน มีไม้หลายชนิด ป่าไม้ที่สาคัญอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคาคาด้านทิศเหนือ
2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคาเป็นตาบลลาดับที่ 6 ของอาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
มีเขตการปกครองที่อยู่ในความรับผิดชอบ จานวน 8 หมูบ่ ้าน ดังนี้
ที่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ท่ี

ผู้ใหญ่บ้าน

1

บ้านหว้าเฒ่า

1

นายละมุด โพธิ์ชัย

2

บ้านแก้งยาว

2

นายสุพจน์ หล่าบุตรศรี (กานัน)

3

บ้านห้วยน้าคา

3

นางบัวหลัน รุจาคม

4

บ้านนาอินทร์แต่ง

4

นายสุนทร พิลาศรี

5

บ้านซับปลากั้ง

5

นายชัยยา ดีชัย

6

บ้านชีบน

6

นายบุญตา จาเริญสุข

7

บ้านโนนเหลื่อม

7

นายมนตรี วาปีทะ

8

บ้านป่าปอแดง

8

นายบุญธรรม ค่อยชัยภูมิ

มีพ้นื ที่อาณาเขตติดต่อ ดังนี้
- ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
- ทิศใต้
- ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ

ตาบลคูเมือง ตาบลกุดชุมแสง อาเภอหนองบัวแดง
ตาบลห้วยต้อน อาเภอเมืองชัยภูมิ
ตาบลตลาดแร้ง อาเภอบ้านเขว้า
ตาบลชีบน อาเภอบ้านเขว้า
ตาบลห้วยแย้ อาเภอหนองบัวระเหว
ตาบลโคกสูง ตาบลห้วยต้อน อาเภอเมืองชัยภูมิ
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2.2 การเลือกตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคาแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 8 เขต ตามจานวนหมู่บ้าน
ทั้งหมด 8 หมูบ่ ้าน ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านหว้าเฒ่า หมูท่ ี่ 1
เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านแก้งยาว
หมูท่ ี่ 2
เขตเลือกตั้งที่ 3 บ้านห้วยน้าคา หมูท่ ี่ 3
เขตเลือกตั้งที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง หมูท่ ี่ 4
เขตเลือกตั้งที่ 5 บ้านซับปลากั้ง หมูท่ ี่ 5
เขตเลือกตั้งที่ 6 บ้านชีบน
หมูท่ ี่ 6
เขตเลือกตั้งที่ 7 บ้านโนนเหลื่อม หมูท่ ี่ 7
เขตเลือกตั้งที่ 8 บ้านป่าปอแดง หมู่ที่ 8
3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
องค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคา มีจานวนประชากร 4,588 คน แยกเป็นชาย 2,356 คน
หญิง 2,232 คน จานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,446 ครัวเรือน ความหนาแน่ นของประชากร 36.41 คน/
ตารางกิโลเมตร ความหนาแน่นของครัวเรือนประมาณ 11.48 หลังคาเรือน/ตารางกิโลเมตร
ตารางจานวนประชากรแบ่งตามหมู่บ้าน ได้ดังนี้
เพศ
หมู่ท่ี / บ้าน
รวม
จานวนครัวเรือน
ชาย
หญิง
1 บ้านหว้าเฒ่า
568
564
1,132
364
2 บ้านแก้งยาว
345
319
664
205
3 บ้านห้วยน้าคา
171
166
337
112
4 บ้านนาอินทร์แต่ง
152
144
296
104
5 บ้านซับปลากั้ง
567
519
1,086
320
6 บ้านชีบน
143
143
286
86
7 บ้านโนนเหลื่อม
282
256
538
167
8 บ้านป่าปอแดง
128
121
249
88
รวม
2,356
2,232
4,588
1,446
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3.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร
จานวนประชากรแบ่งตามช่วงอายุ ได้ดังนี้
- อายุต่ากว่า 18 ปี
หญิง 575 คน ชาย 559 คน รวม 1,134 คน
- อายุตั้งแต่ 18 – 60 ปี
หญิง 1,489 คน ชาย 1,370 คน รวม 2,859 คน
- อายุมากกว่า 60 ปีข้ึนไป
หญิง 292 คน ชาย 303 คน รวม 595 คน
(ข้อมูลจากสานักทะเบียนอาเภอบ้านเขว้า ณ เดือนกันยายน 2559)
4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4 แห่ง
- โรงเรียนประถมศึกษา
4 แห่ง
- โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส
1 แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา
1 แห่ง
4.2 สาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
2 แห่ง
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
8 แห่ง
- อัตราการมีและใช้สว้ มราดน้า 100 เปอร์เซ็นต์
4.3 ข้อมูลอาชญากรรม
ปัญหาด้านอาชญากรรมในพื้นที่ตาบลภูแลนคา ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมายังไม่ปรากฏหลักฐาน
การเกิดปัญหาอาชญากรรมแต่อย่างใด
4.4 ยาเสพติด
สถิตปิ ัญหายาเสพติดในพืน้ ที่ตาบลภูแลนคาในรอบ 1 ปีที่ผา่ น
ยาเสพติดประเภท 1 (ยาบ้า)
- ผูเ้ สพ
จานวน 3 ราย
- มีไว้ครอบครองและเสพ
จานวน 1 ราย
- มีไว้ครอบครองเพื่อจาหน่าย จานวน 1 ราย
ยาเสพติดประเภท 5 (กัญชา)
- ผูผ้ ลิต
จานวน 1 ราย
- มีไว้ครอบครอง
จานวน 1 ราย
(ข้อมูลจากสถานีตารวจภูธรอาเภอบ้านเขว้า)
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4.5 การสังคมสงเคราะห์
- ผูส้ ูงอายุ
จานวน 605 คน
- ผูพ้ ิการ
จานวน 208 คน
- ผูป้ ่วยติดเชือ้
จานวน 2 คน
5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
การคมนาคมเป็นการคมนาคมทางบก เส้นทางการคมนาคมภายในตาบลส่วนใหญ่เป็น
ถนนลูกรัง/ถนนดิน
- ถนนลูกรัง/ถนนดิน
จานวน 56 สาย รวมระยะทาง 71,320.80 เมตร
- ซอยในหมูบ่ ้าน
จานวน 53 เส้น
รวมระยะทาง 31,500.00 เมตร
- ถนนคอนกรีตภายในหมูบ่ ้าน
รวมระยะทาง 9,856.20 เมตร
- ถนนลาดยาง
จานวน 7 สาย
รวมระยะทาง 23,794.00 เมตร
5.2 การไฟฟ้า
มีไ ฟฟ้าใช้ เ กือบทุก หลั งคาเรื อน (ประมาณ 99% ของจานวนครัวเรือนทั้งหมด) มีบ าง
หลังคาเรือนที่ตั้งอยู่ตามหัวไร่ปลายนาที่ยังไม่มีระบบไฟฟ้าภูมิภาคใช้ แต่มีบางหลังคาเรือนที่ใช้ไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
5.3 การประปา
มีน้าประปาใช้ครบทุกหมู่บ้าน แต่ไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน เป็นระบบประปาหมู่บ้านที่
ใช้นาจากแม่
้
น้า ลาห้วย อ่างเก็บน้า น้าบาดาล และสระน้าประจาหมูบ่ ้าน
5.4 การโทรคมนาคม
- สถานีโทรคมนาคม
5 แห่ง
- โทรศัพท์สาธารณะ
9 แห่ง
- โทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งมีสัญญาณคลื่นเกือบทั้งพืน้ ที่
5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์
- ที่ทาการไปรษณีย์โทรเลข
- แห่ง
6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
รายได้ของประชาชนส่วนใหญ่มาจากภาคเกษตรกรรม ซึ่งมีพืชเศรษฐกิจสาคัญ คือ ข้าว
มันสาปะหลัง อ้อย
ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้ รายได้เฉลี่ยของประชากรโดยประมาณ 30,000 บาท/คน/ปี
อาชีพหลัก ได้แก่
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- อาชี พ ท านา ส่ ว นใหญ่ ป ลู ก ข้ า วหอมมะลิ คุ ณ ภาพดี ผลผลิ ต ข้ า วเฉลี่ ย 600-650
กิโลกรัม/ไร่ ปลูกทั้งข้าวจ้าวและข้าวเหนียว มีพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวจานวน 10,720 ไร่
- อาชีพทาไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่ทาไร่มันสาปะหลัง มี พื้นที่ปลูกมันสาปะหลังจานวน
11,188 ไร่ และบางส่วนทาไร่อ้อย มีพ้นื ที่ปลูกอ้อย 165 ไร่
นอกจากนี้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคามีอาชีพ เสริม คือ การปลูก
หม่อนเลี้ยงไหม เพาะปลูกเห็ดฟาง การทอเสื่อกก และเย็บผ้า เป็นต้น
6.2 การปศุสัตว์
เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์รวมทั้งตาบลมี 365 ครัวเรือน แยกออกเป็น
- โคเนือ้
252 ตัว
- กระบือ
75 ตัว
- สุกร
184 ตัว
- ไก่
12,242 ตัว
- เป็ด
486 ตัว
6.3 การบริการ
สถานบริการภายในตาบลภูแลนคา มีร้านอาหารเล็กๆ ร้านขายของชา ปั๊มน้ามันหลอด
กระจายอยู่ตามแต่ละหมู่บ้าน มีร้านขายวัสดุก่อสร้างและร้านรับซื้อผลิตผลทางการเกษตร ไม่มีอาคาร
พาณิชย์ โรงแรมและรีสอร์ทในพืน้ ที่
6.4 การท่องเที่ยว
ตาบลภูแลนคามีแหล่ งท่องเที่ย วที่สาคัญ ทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ ย วทางด้า น
โบราณคดี เป็นที่รจู้ ักของคนในพืน้ ที่ แต่ยังไม่เป็นที่รจู้ ักของคนนอกพืน้ ที่มากนัก เพราะแหล่งท่องเที่ยวยัง
ไม่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเท่าที่ควรมีเพียงงบประมาณจากองค์การบริหาร
ส่วนตาบลที่เข้ามาดูแลแต่ยังไม่มากนัก และยังขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทาให้ยังไม่เป็นที่รู้จัก
ของคนทั่วไป แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สาคัญของตาบลภูแลนคา ได้แก่
1. ล่องแก่งท่าสาร อยู่ที่บ้านชีบน หมู่ที่ 6 ตาบลภูแลนคา เป็นแก่งน้าตามธรรมชาติ ช่วง
ที่เหมาะสมสาหรับการมาเที่ยวล่องแก่งท่าสารอยู่ในช่วงปลายฝนต้นหนาว ประมาณเดือนพฤศจิกายน
ถึง เดือนมกราคม น้าจะใสทิวทัศน์สองฝังงน้าสวยงามร่มรื่นเหมาะแก่การนั่งเรือชมธรรมชาติ หรือเหมาะ
สาหรับการพักผ่อนเป็นหมูค่ ณะที่ชอบการผจญภัย ใช้เวลาเดินทางจากตัวจังหวัดประมาณ 45 นาที หรือ
ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร
2. น้ าตกหิ น ดาดทองค า อยู่ ที่ บ้ า นซั บ ปลากั้ ง หมู่ ที่ 5 ต าบลภู แ ลนคา เป็ น แหล่ ง
ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ มีน้าไหลตามฤดูกาล มีความงดงามตามธรรมชาติเมื่อแสงอาทิตย์ส่องกระทบกับ
น้าตกจะมองเห็นน้าเป็นสีทอง ชาวบ้านจึงเรีย กน้าตกแห่งนี้ ว่าน้าตกหินดาดทองคา ซึ่งเวลาที่เหมาะใน
การมาท่องเที่ยวน้าตกแห่งนีค้ ือช่วงหน้าฝน
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6.5 การพาณิชย์
- โรงสีข้าว
20 แห่ง
- ร้านค้า
47
แห่ง
- ร้านซ่อมรถ
4
แห่ง
- ร้านค้าชุมชน
2
แห่ง
6.6 แรงงาน
การใช้แรงงานในพื้นที่ตาบลภูแลนคา เป็นการใช้แรงงานในภาคการเกษตร เช่น ข้าว อ้อย
และมันสาปะหลัง โดยใช้แรงงานประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก ค่าแรงงานที่ได้รับ เป็นไปตามอัตราค่าแรงขั้น
ต่า
7. เศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
ด้านการเกษตร
จากสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศที่เหมาะสม ตาบลภูแลนคาจึงเป็นแหล่งทาการเกษตร
ประเภทข้าว อ้อยและมันสาปะหลัง ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพหลักของประชาชนส่วนใหญ่ ส่วนอาชีพรองมีการ
ปลูกผักชนิดต่างๆ ตามฤดูกาล การเพาะเห็ดฟาง และการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เป็นอาชีพเสริม
ด้านแหล่งน้า
สาหรับน้าเพื่อใช้ด้านการเกษตรนอกจากแหล่งน้าตามธรรมชาติ องค์การบริหารส่วน
ตาบลภูแลนคาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน โดยจัดหาแหล่งน้าเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการสาหรับทาการเกษตรในพื้นที่
ดังนี้
- ฝาย คสล.
จานวน 39 แห่ง
- บ่อน้า รพช.
จานวน 15 แห่ง
- บ่อน้ากรมโยธา
จานวน 7 แห่ง
- บ่อน้ากรมอนามัย
จานวน 3 แห่ง
- บ่อน้า สปก
จานวน 121 แห่ง
- บ่อบาดาล กรมทรัพยากรน้า จานวน 4 แห่ง
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธคิดเป็นร้อยละ 99 นับถือศาสนาอื่นร้อยละ 1
มีวัด/สานักสงฆ์ 15 แห่ง ดังนี้
1. วัดหว้าเฒ่า
ตั้งอยู่ บ้านหว้าเฒ่า ม.1
2. วัดศรีชมภู
ตั้งอยู่ บ้านหว้าเฒ่า ม.1
3. วัดศิลาอาสน์
ตั้งอยู่ บ้านแก้งยาว ม.2
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4. ที่พักสงฆ์เขาจูมฆ้อง
ตั้งอยู่ บ้านหว้าเฒ่า ม.1
5. ที่พักสงฆ์จอมจ้อง
ตั้งอยู่ บ้านหว้าเฒ่า ม.1
6. ที่พักสงฆ์ป่านะโม
ตั้งอยู่ บ้านหว้าเฒ่า ม.1
7. ที่พักสงฆ์ศรีจันทรา
ตั้งอยู่ บ้านหว้าเฒ่า ม.
8. ที่พักสงฆ์บ้านห้วยน้าคา
ตั้งอยู่ บ้านห้วยน้าคา ม.3
9. ที่พักสงฆ์สว่างวังน้าเย็น
ตั้งอยู่ บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4
10. ที่พักสงฆ์ซับเจริญพร
ตั้งอยู่ บ้านซับปลากั้ง ม.5
11. ที่พักสงฆ์ซับบอน
ตั้งอยู่ บ้านซับปลากั้ง ม.5
12. ที่พักสงฆ์บ้านชีบน
ตั้งอยู่ บ้านชีบน ม.6
13. ที่พักสงฆ์บ้านโนนเหลื่อม ตั้งอยู่ บ้านโนนเหลื่อม ม.7
14. ที่พักสงฆ์โนนทอง
ตั้งอยู่ บ้านโนนเหลื่อม ม.7
15. ที่พักสงฆ์บ้านป่าปอแดง ตั้งอยู่ บ้านป่าปอแดง ม.8
8.2 ประเพณีและงานประจาปี
วัฒนธรรม ในตาบลภูแลนคามีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม
ปฏิบัติสบื ทอดกันมาเป็นประจาทุกปี ดังนี้
- งานประเพณีสงกรานต์
เดือนเมษายน
- งานประเพณีบุญบั้งไฟ
เดือนพฤษภาคม
- งานประเพณีเข้าพรรษา
เดือนกรกฎาคม
- งานประเพณีออกพรรษา
เดือนตุลาคม
- งานประเพณีลอยกระทง
เดือนพฤศจิกายน
8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
- การจักสานด้วยไม้ไผ่
- การทอเสื่อกก
9. ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 น้า (แหล่งน้าธรรมชาติ)
1. ลาห้วยยางงู
ยาว 15,000 เมตร
2. ลาห้วยชีลอง
ยาว 10,000 เมตร
3. ลาห้วยโปร่งนก
ยาว 8,000 เมตร
4. ลาห้วยน้าคา
ยาว 5,000 เมตร
5. ลาห้วยถ้าเต่า
ยาว 7,000 เมตร
6. ลาน้าชี
ยาว 7,000 เมตร
7. ลาห้วยซับปลากั้ง
ยาว 5,000 เมตร
8. ลาห้วยหว้าเฒ่า
ยาว 5,000 เมตร
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9. ลาห้วยหลัว
ยาว 5,000 เมตร
10.คลองชีบน
ยาว 2,000 เมตร
11. ลาห้วยจ้อง
ยาว 5,500 เมตร
12. ลาห้วยไม้ตาย
ยาว 5,000 เมตร
13.ลาห้วยสองพี่น้อง
ยาว 2,000 เมตร
9.2 ป่าไม้
1. มีพ้นื ที่ป่าไม้
จานวน 57,128 ไร่
2. มีพ้นื ที่ป่าชุมชน
จานวน 7 แห่ง เนือ้ ที่จานวน 3,371 ไร่
- บ้านหว้าเฒ่า
เนือ้ ที่จานวน 2,061 ไร่
- บ้านแก้งยาว
เนือ้ ที่จานวน
106 ไร่
- บ้านชีบน
เนือ้ ที่จานวน
760 ไร่ (2 แห่ง)
- บ้านซับปลากั้ง เนือ้ ที่จานวน
194 ไร่ (2 แห่ง)
- บ้านโนนเหลื่อม เนือ้ ที่จานวน
250 ไร่
9.3 ภูเขา
ตามสภาพภูมิประเทศของตาบลภูแลนคาที่มีลัก ษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่มสลับภูเขา จึงมี
ภูเขาที่พาดผ่านและตั้งอยู่ในตาบลภูแลนคา ดังนี้
- ภูแลนคา อยู่ในพืน้ ที่บ้านห้วยน้าคา ม.3 และบ้านซับปลากั้ง ม.5
ระยะทางประมาณ 8,000 เมตร
- เขาขาม
อยู่ในพืน้ ที่บ้านโนนเหลื่อม ม.7 ระยะทางประมาณ
5,000 เมตร
- เขาน้อย
อยู่ในพืน้ ที่บ้านแก้งยาว ม.2 ระยะทางประมาณ
2,700 เมตร
- เขาหว้า
อยู่ในพืน้ ที่บ้านหว้าเฒ่า ม.1 ระยะทางประมาณ
2,500 เมตร
- เขาขวาง
อยู่ในพืน้ ที่บ้านหว้าเฒ่า ม.1 ระยะทางประมาณ
2,000 เมตร
- เขาถ้าหมาจอก อยู่ในพื้นที่บ้านชีบน ม.6
ระยะทางประมาณ
2,000 เมตร
- เขาจ้อง
อยู่ในพืน้ ที่บ้านหว้าเฒ่า ม.1 และบ้านป่าปอแดง ม.8
ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร
- เขาดิน
อยู่ในพืน้ ที่บ้านหว้าเฒ่า ม.1 ระยะทางประมาณ
1,300 เมตร
- เขาน้อย
อยู่ในพืน้ ที่บ้านหว้าเฒ่า ม.1 ระยะทางประมาณ
1,000 เมตร
9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
- น้า ในพื้นที่ตาบลภูแลนคามีความอุดมสมบูรณ์ตามฤดูกาล ฤดูฝนปริ มาณน้ามีมาก
และไหลหลาก การบริหารจัดการน้าการกักเก็บน้าไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร แหล่งน้า
ตามธรรมชาติ เช่น ห้ว ย หนอง คลอง บึง เริ่มตื้นเขิน จาเป็นต้องใช้งบประมาณในการขุดลอก และ
ก่อสร้างฝายกักเก็บน้า/ฝายชะลอน้าเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้าและชะลอการไหลของน้าให้มีน้าใช้ได้
ตลอดทั้งปี
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- ป่าไม้ ในพื้นที่ตาบลภูแลนคายังมีความอุดมสมบูรณ์ การบุกรุกทาลายป่าเพื่อที่อยู่
อาศัยและท ากิ น เริ่มลดน้อยลง เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลและหน่วยงานที่เ กี่ยวข้องเข้ามา
ควบคุมและดาเนินการแก่ผทู้ ี่กระทาความผิดอย่างจริงจัง ประกอบกับประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือมี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลปกป้องรักษาพืน้ ป่า
- ดิน ประชาชนตาบลภูแลนคาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทานา ทาไร่ มีการ
ใช้สารเคมีและยาปราบศัตรูพืช เพื่อเพิ่มผลผลิต เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจะทาการเผาตอฟางไม่นิยม
การไถกลบ เพราะสะดวกและใช้งบประมาณไม่มากนัก การใช้เกษตรอินทรียังไม่แพร่หลาย จึงทาให้
สภาพดินเสื่อมโทรมตามกาลเวลา
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ส่วนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560)
1. สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ
(พ.ศ.2557-2560)
1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคาได้วางแนวคิดในการพัฒนาองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีความสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
ยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒนาจั ง หวั ด กรอบยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒนาขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด นโยบายผู้บริหาร และปัญหาความต้องการของประชาชน ซึ่งการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็น
การดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
ในการตั้งงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะองค์กรที่ถือกาเนิดขึ้นมากจาก
หลักคิดเรื่องการกระจายอานาจที่ส่งเสริมให้รัฐบาลกลางถ่ายโอนอานาจที่อยู่ในส่วนกลางให้กับองค์กรที่
อยู่ ใ นส่ว นท้ อ งถิ่ น ให้ ตอบสนองความต้ อ งการของประชาชน และเป็ นองค์ ก รหลั ก ในการจั ดบริ ก าร
สาธารณะในระดับพื้นที่ ซึ่งบทบาทหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากโครงการหรือกิจกรรมที่ได้
จากการประชาคม หนังสือสั่งการ นโยบายรัฐบาล และนโยบายผู้บริหารมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ตอบรับและแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก แต่ด้วยงบประมาณที่มีอยู่และได้รับการจัดสรรมี
น้อยไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณด าเนิ น การตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ.2543 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและมีความโปร่งใสในการบริหารราชการ
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ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคา ได้ดาเนินการตั้งงบประมาณ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ (พ.ศ.2557-2560) ได้ดังนี้

ที่
1
2
3
4
6
7

หมวด

งบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณ
2558
2559

2557
งบประมาณ
1,280,760
7,048,680
6,047,560
3,074,600

จ่ายจริง
งบประมาณ
1,201,756 1,072,668
6,646,086 8,897,772
5,602,244.19 6,488,860
2,947,230
2,149,200

จ่ายจริง
งบประมาณ
7,403,823
1,800,504
5,336,537.80 9,184,380
1,469,880
7,084,016
2,512,238.80
1,969,100

2560

จ่ายจริง
งบประมาณ
978,019.00 7,333,867
7,760,283.00 10,935,420
4,123,868.55
6,196,215
2,009,500.00 2,473,500

งบกลาง
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
2,206,000 2,391,500 17,765,525.60
2,172,000 2,448,844.84 2,154,500
งบเงินอุดหนุน 2,226,000
19,677,600 18,603,316.19 21,000,000 17,765,525.60 22,210,000 17,320,515.39 29,093,502
รวม

1.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและคุณภาพ
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ พ.ศ.2557

ยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
2. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
3. การพัฒนาด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
5. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
6. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
รวม

โครงการ
ตามแผน
พัฒนา

โครงการที่
ดาเนินตาม
ข้อบัญญัติ

จานวน
57

จานวน
16

8
12

1
1

-

1
1

0.36
0.36

7
11

2.49
3.91

131

13

54

67

23.84

64

22.78

57
16
281

22
3
56

54

22
3
110

7.83
1.07
39.15

35
13
171

12.46
4.63
60.85
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โครงการที่
รวมโครงการ
โครงการทีไ่ ม่ได้
ดาเนินการ ที่ดาเนินการทั้งสิ้น ดาเนินการตาม
จ่ายขาด
แผนพัฒนาฯ
เงินสะสม
จานวน
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
16
5.69
41
14.59

การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ พ.ศ.2558

ยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
2. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
3. การพัฒนาด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
5. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
6. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
รวม

โครงการ โครงการที่ โครงการที่
รวมโครงการ
ตามแผน ดาเนินตาม ดาเนินการ ที่ดาเนินการทั้งสิ้น
พัฒนา ข้อบัญญัติ จ่ายขาด
เงินสะสม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน ร้อยละ
44
19
19
4.97

โครงการทีไ่ ม่ได้
ดาเนินการตาม
แผนพัฒนาฯ
จานวน
25

ร้อยละ
6.54

23
16

5

-

5

1.31

23
11

6.02
2.88

221

12

19

31

8.12

190

49.74

62
16

24
1
61

1
20

25
1
81

6.54
0.26
21.20

37
15
301

9.69
3.93
78.80

382

การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ พ.ศ.2559

ยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
2. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
3. การพัฒนาด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
5. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
6. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
รวม

โครงการ โครงการที่ โครงการที่ โครงการที่ รวมโครงการ โครงการที่ไม่ได้
ตามแผน ดาเนินตาม ดาเนินการ ดาเนินการ ที่ดาเนินการ
ดาเนินการตาม
พัฒนา ข้อบัญญัติ จ่ายขาด
จ่ายเงิน
ทั้งสิ้น
แผนพัฒนาฯ
เงินสะสม ทุนสารอง
เงินสะสม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
41
13
13
31.71 28
68.29

10
12

3

-

3

25.00

10
9

100.00
75.00

140

7

39

46

32.86

94

67.14

47
13
263

19
1
43

39

19
1
82

40.43
7.69
31.18

28
12
181

59.57
92.31
68.82
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การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติในเชิงคุณภาพ พ.ศ.25572560
โครงการตามแผนพัฒนาประจาปี พ.ศ.2557 จานวน 281 โครงการ องค์การบริหารส่วน
ตาบลภูแลนคาได้นาแผนไปสู่การปฏิบัติ จานวน 110 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 39.15 ของโครงการพัฒนา
ทั้งหมด
โครงการตามแผนพัฒนาประจาปี พ.ศ.2558 จานวน 382 โครงการ องค์การบริหารส่วน
ตาบลภูแลนคาได้นาแผนไปสู่การปฏิบัติ จานวน 81 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.20 ของโครงการพัฒนา
ทั้งหมด
โครงการตามแผนพัฒนาประจาปี พ.ศ.2559 จานวน 263 โครงการ องค์การบริหารส่วน
ตาบลภูแลนคาได้นาแผนไปสู่การปฏิบัติ จานวน 82 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.18 ของโครงการพัฒนา
ทั้งหมด
จากผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าแผนที่นาสู่การปฏิบัตินั้นไม่ถึง
50% ซึ่งถือว่าการประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่าเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการใน
แผนพั ฒ นา ส าหรั บ โครงการที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลให้ ค วามส าคั ญ ในการด าเนิ น การพั ฒ นา
เรียงลาดับได้ดังนี้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็น ถนน ไฟฟ้า ประปา และแหล่งน้า ซึ่งมีความจาเป็น
ต่อการใช้ชีวิตประจาของประชาชน เป็นความเดือดร้อนและเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนทุก
หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคา จึงได้ให้ความสาคัญในด้านนี้เป็นอันดับต้น มีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมูบ่ ้าน ปรับปรุงระบบประปาภายในหมูบ่ ้านให้ใช้งานได้อย่างทั่วถึง ขุดลอกแหล่งน้า ก่อสร้างฝายกักเก็บ
น้า และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการที่เกินศักยภาพเพื่อให้ได้งบประมาณมาพัฒนา ถึงแม้
ด้านโครงสร้างพื้นฐานจะมีความสาคัญ อันดับต้น แต่เนื่องจากโครงการตามความต้องการและความ
เดือดร้อนของประชาชนของแต่ล ะหมู่บ้านมีจานวนมาก จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง
2. ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เนื่องจากปัจจุบันเป็นสังคมผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วน
ตาบลจึงได้จัดสรรงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้
อย่างทั่วถึง มีการบริการด้านสาธารณสุขทั่วถึงผ่านระบบของกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีการช่วยเหลือ
ด้านที่อยู่อาศัยโดยการซ่อมแซมบ้านผู้ดว้ ยโอกาส มีการจัดการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนตามการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน มีการส่งเสริมงานศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมการกีฬาแก่เด็กและเยาวชน
3. การดาเนินงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เป็นการดาเนินงานซึ่งจะเน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของพนักงาน เพื่อให้บริการแก่พี่น้อง
ประชาชน มีการจัดระเบียบชุมชนเพื่อให้เกิดความสงบเรีย บร้อยภายในหมู่บาน การป้องกันและแก้ไข
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ปัญหายาเสพติดจะเน้นกลุ่มนักเรียนเยาวชนอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดเพื่อให้เป้าหมายมี
ภูมคิ วามรูป้ ้องกันตัวเองให้รู้ภัยและห่างไกลจากยาเสพติด
4. การดาเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิง่ แวดล้อมในตาบลภูแลนคาถือว่ายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม จึงไม่ได้ดาเนิน
โครงการต่างๆ มากมายมีเพียงปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า และปลูกหญ้าแฝกตามไหล่ถนน หรือริมสระ
น้าสาธารณะประโยชน์ ด้านสิ่งแวดล้อม อบต.ภูแลนคา ยังขาดการบริหารจัดการขยะที่เป็นระบบ มีเพียง
เตาเผาขยะไร้มลพิษซึ่งบ้านแก้งยาว หมู่ที่ 2 จะได้โอนให้องค์การบริหารส่วนตาบลบริหารจัดการแทน แต่
ยังขาดปัจจัยหลายอย่าง เช่น โรงเรือนสาหรับติดตั้งเผาขยะ รถบรรทุกขยะ ภาชนะรองรับขยะ รวมถึง
บุคลากร ซึ่งต้องใช้งบประมาณจานวนมากในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งระบบ
5. การดาเนินงานด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมรายได้ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ภาคเกษตรกรรม โครงการจึ ง เน้ น เกี่ ย วกั บ กลุ่ ม อาชี พ ด้ า นเกษตร และเรื่ อ งจั ด หาแหล่ ง น้ าเพื่ อ ท า
การเกษตร
6. การดาเนินงานด้านการท่องเที่ยวด้านการท่องเที่ยว ยังไม่ได้มี การส่งเสริมและพัฒนา
ปรับปรุงมากนัก เนื่องจากต้องใช้งบประมาณมาก และต้องประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาปรับปรุง ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน ด้านถนนเข้า -ออก ไฟฟ้า ประปา ซึ่งยังไม่มีสิ่งอานวย
ความสะดวกไว้บริการนักท่องเที่ยว มีเพียงบ้านพักรับรองที่ก่ อสร้างไว้รองรับ แต่ยังไม่มีสิ่งอานวยความ
สะดวกดังกล่าว เนื่องจากการดาเนินงานแต่ละอย่างใช้งบประมาณจานวนมาก ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ตาบลเองมีงบประมาณไม่เพียงพอในการดาเนินงาน มีเพียงปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ใช้งบประมาณไม่มากนัก
การท่องเที่ยวในพืน้ ที่จึงยังไม่เป็นที่รู้จัก และยังขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560
2.1 ผลที่ได้รับ
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. ประชาชนมีบทบาทและมีสว่ นร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
2. บุคลากรมีศักยภาพและมีทักษะในการปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
3. มีความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน ชุมชนมีความน่าอยู่
4. ปัญหายาเสพติดและผู้ตดิ ยาเสพติดลดลง
5. ไม่มปี ัญหาด้านอาชญากรรมในพื้นที่
ด้านการท่องเที่ยว
1. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดีข้นึ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. มีการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพืน้ ทีสีเขียว
2. มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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3. มีการวางระบบกาจัดขยะแบบครบวงจร
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. มีการก่อสร้างถนน/ปรับปรุง/ซ่อมแซมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกในการสัญจร
2. ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
3. ประชาชนมีน้าประปาใช้อย่างทั่วถึง
4. ขุดลอกลาห้วย สระน้า และก่อสร้างฝายเพื่อให้มีนาใช้
้ อย่างเพียงพอ
ด้านคุณภาพชีวิต และสังคม
1. ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมภูมปิ ัญหาท้องถิ่น
2. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรองรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
3. สนับสนุนอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) แก่เด็กเล็กและเด็กนักเรียนในสังกัด
สพฐ.
4. โรคติดต่อ โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกในพืน้ ที่ลดลง
5. มี บ ริ ก ารการรถพยาบาลฉุ ก เฉิ น ที่ ไ ด้ ม าตรฐานเพื่ อ ส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ยไปยั ง โรงพยาบาล
ใกล้เคียง
6. ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
7. ผูส้ ูงอายุ คนพิการ ผูป้ ่วยเอดส์ ได้รับสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ
8. ผูด้ ้อยโอกาสได้รับการดูแลช่วยเหลือ
9. เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมให้เล่นกีฬาออกกาลังกาย
ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมรายได้
1. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพ
2. มีการรวมตัวจัดตั้งกลุ่มสตรีตาบลภูแลนคาเพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่
สมาชิกของกลุ่ม
2.2 ผลกระทบ
ผลกระทบจากผลการพั ฒนาในปีที่ผ่านมา องค์ก ารบริหารส่วนตาบลภูแลนคาเห็นถึง
ความสาคัญทุก โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การพั ฒนา แต่จะให้ความสาคัญในการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ในลาดับต้นๆ เนื่องจากเป็นความต้องการและเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่ และโดยสภาพพื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูกประชาชนส่วนใหญ่จึงมีอาชีพทาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคาจึงจัดสรรงบประมาณลงไปที่ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานมากกว่า
ยุทธศาสตร์อื่นๆ ถึงแม้จะให้ความสาคัญในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแต่ด้วยงบประมาณที่มีอยู่
อย่างจากัดจึงไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง
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การจัดงานประเพณี โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ต่างๆ และตามนโยบายของผู้บริหาร ในบางกรณีไม่สามารถกระทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ เนื่องจากขัด
ต่อระเบียบข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และข้อทักท้วงจากหน่วยงานที่ตรวจสอบ
3. สรุปปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.2557–
2560
โครงสร้างพื้นฐาน
1. เส้นทางคมนาคมขนส่ง ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ มีฝุ่นละอองปัญหา
น้ากัดเซาะถนนทาให้ถนนแคบ ไม่สะดวกในการเดินทาง พื้นที่การเกษตรบางแห่งยังไม่มีถนนสาหรับ
รถบรรทุกวิ่งขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร และปัญหาเจ้าของที่ไม่ยอมสละที่ดินให้ในการก่อสร้าง
แนวทางการแก้ไข
1. จัด งบประมาณในการก่อสร้างและปรับ ปรุงตลอดจนซ่อมแซมถนนอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งก่อสร้างสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/ถนนลาดยางเพิ่มขึ้น
2. ทาความเข้าใจกับประชาชนที่มีที่ดินติดแนวเขตหรืออยู่ในเขตพื้นที่ก่อสร้า งถนนก่อน
เข้าดาเนินการก่อนทุกครั้ง
2. น้าประปา ไม่ส ะอาด ปริมาณน้ามีไ ม่เ พีย งพอต่อความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะ
ในช่วงหน้าแล้ง
แนวทางการแก้ไข
1. ปรับปรุงคุณภาพน้าให้ได้น้าที่สะอาดก่อนปล่อยน้าให้ประชาชนใช้ตามบ้านเรือน
2. จัดหาแหล่งน้าเพื่อใช้ผลิตน้าประปา เช่น ขุดสระน้า ขุดบ่อบาดาล เป็นต้น
3. ไฟฟ้า ไฟฟ้ายั งไม่ทั่ว ถึงทุก ครัวเรือนโดยเฉพาะครัวเรือนที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากแหล่งชุมชน
รวมถึงไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านซึ่ง มีไม่เพียงพอ อาจก่อให้เกิดอาชญากรรม ความเสียหายแก่ ชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
แนวทางการแก้ไข
ขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้มีไฟฟ้าและแสงสว่างอย่างทั่วถึงเพียงพอ
เพิ่มความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
4. แหล่งน้า ปริมาณน้าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค มีไม่เพียงพอโดยเฉพาะฤดูแล้ง
แนวทางการแก้ไข
1.ขุดลอกลาห้วย/ฝาย เพื่อให้มีนาเพี
้ ยงพอสาหรับทาการเกษตร
2.ก่อสร้างฝายกักเก็บน้า/ฝายชะลอน้า
ด้านเศรษฐกิจ
1. การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพต่างๆ ในหมูบ่ ้าน ขาดเสถียรภาพในการบริหารจัดการของกลุ่ม
ทาให้ไม่ตอ่ เนื่องและไม่ยั่งยืน
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แนวทางการแก้ไข
1. สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม ส่งเสริมให้ความรู้เพิ่มทักษะ
และช่วยจัดหาตลาดเพื่อระบายสินค้าให้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ
2. ผลผลิตทางการเกษตร ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า ผลผลิตล้นตลาด และปุ๋ย
ยาเคมีทางการเกษตรมีราคาแพง
แนวทางการแก้ไข
1. ส่งเสริมให้เกษตรกรทาการเกษตรอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต
2. ส่งเสริมให้ประชาชนทาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
1. การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไข้เลือดออก ในตาบลภูแลนคาโรคไข้เลือดออกจะเกิดทุกปี
ไม่ ส ามารถควบคุ ม ได้ ถึ ง มี แม้ ว่ า องค์ ก ารบริห ารส่ว นต าบลจะมี ก ารป้ อ งกั น โรคไข้เ ลื อ ดออกโดยจั ด
เจ้ าหน้ า ที่พ ร้อ มวั ส ดุ อุป กรณ์เ ครื่ องมือ สาหรั บ ป้ อ งกั น โดยการฉีด พ่น หมอกควั นก าจั ดยุ งลาย และ
ทรายอะเบทสาหรับแจกจ่ายชาวบ้านเพื่อกาจัดลูกน้ายุงลาย แต่ก็ยังไม่ทั่วถึง เพราะบางหมู่บ้านมีพื้นที่ติด
กับป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งชุกชุมของยุงจึงไม่สามารถกาจัดพาหะนาโรคได้หมด
แนวทางการแก้ไข
1. ฉีดพ่นหมอกควันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพาหะนาเชื้อโรคไข้เลือดออก
2. การป้องกันโดยใช้ทรายอะเบทกาจัดลูกน้ายุงลาย
3. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนให้ตระหนักถึงอันตรายและการป้องกันการโดย
จากัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างจริงจัง
ด้านการบริหารจัดการ
1. งบประมาณไม่เพียงพอ องค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคามีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
ดาเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด
2. การตั้งงบประมาณ การตั้งงบประมาณในการดาเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการ
ยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทาให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่
แนวทางการแก้ไข
1. การจัดทาแผนพัฒนาสีป่ ีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทา
แผนพัฒนาสีป่ ีและให้มคี วามสอดคล้องกัน
2. การจั ด ท าแผนพั ฒ นาสี่ ปี ค วรพิ จ ารณางบประมาณและค านึ ง ถึ ง สถานะการคลั ง ในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี
3. ควรเร่งรัดให้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตงั้ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
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ภาคประชาชน (การมีส่วนร่วม)
ในการจัดประชุมประชาคมเพื่อรับความฟ้งความคิดเห็น การจัดเวทีประชาคมการจัดทา
ประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็น รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ไม่ได้รับ
ความร่วมมือเท่าที่ควร อ้างอิงจากผู้ที่มาเข้าร่วมประชาคมซึ่งมีจานวนน้อยมาก ปัญหาและความต้องการ
ต่างๆ ที่ได้รับการแก้ไขบางโครงการจึงไม่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเป็นเพียงความต้องการของ
ประชาชนบางกลุ่มเท่านั้น
แนวทางแก้ไข
1. ปลูกฝังประชาชนและชีใ้ ห้เห็นถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วมโดยยึดหลักประชาธิปไตย
2. ผูน้ าควรมีบทบาท และสามารถชักจูงประชาชนสู่กระบวนการมีสว่ นร่วมมากขึ้น
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ส่วนที่ 3
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
จัดทายุทธศาสตร์ชาติมีอานาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน
การพั ฒ นาประเทศสู่ ค วามมั่ น คงมั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น และให้ เ สนอร่ า งยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20ปี ให้
คณะรัฐ มนตรีพิจารณาให้ค วามเห็ นชอบเพื่อใช้เ ป็นกรอบในการดาเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐ บาล
(ปี 2558 -2559) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 (ปี 2560 เป็นต้นไป) ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และ
ทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้นจาเป็นจะต้องมีการวางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาในระยะยาวและกาหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน
ดังนัน้ จึงจาเป็นจะต้องกาหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวเพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติ
ในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการและสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทย
ร่วมกันและเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งประชาชนเอกชนประชาสังคม ในการขับเคลื่อน
การพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ และบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน”เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันมีรายได้
สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วคนไทยมีความสุขอยู่ดีกินดีสังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม
ซึ่งยุ ทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เ ป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไปจะประกอบด้วย 6
ยุทธศาสตร์ได้แก่
(1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(6) ยุ ทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐโดยมี
สาระสาคัญของแต่ละยุทธศาสตร์สรุปได้ดังนี้
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2.3.1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ
และช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
ประชาคมโลกที่มตี ่อประเทศไทยกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัดคอร์รัปชั่น
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรั ก ษาความมั่ นคงภายในและความสงบเรี ย บร้ อยภายในตลอดจนการบริ หาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝังงทะเล
(4) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(5) การพั ฒนาเสริมสร้างศัก ยภาพการผนึก กาลังป้ องกั นประเทศการรัก ษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่งิ แวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสูแ่ นวระนาบมากขึ้น
2.3.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทย
สามารถพั ฒนาไปสู่ก ารเป็นประเทศพั ฒนาแล้วซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้
นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุต สาหกรรม
เกษตรและบริการการสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหารการเพิ่มขีดความสามารถทางการค้า
และการเป็นผู้ประกอบการรวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและ
พั ฒ นาปั จ จั ย เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ทุ ก ด้ า นอั น ได้ แ ก่ โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานและระบบโลจิ ส ติ ก ส์ วิ ท ยาศ าสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
กรอบแนวทางที่ตอ้ งให้ความสาคัญ อาทิ
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่นการส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่ เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจน
การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคและเป็นการ
ยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีการใช้ดิจทิ ัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขาและใน
ภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดาเนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปรวมทั้งเป็นแหล่ง
อาหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัยของโลก
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- ภาคเกษตรโดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืนเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทาการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็งและการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ
และอาหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัย
- ภาคอุตสาหกรรมโดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูงและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพโดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่ม
มูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึน้
- ภาคบริการโดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลายมีความเป็นเลิศและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิมเช่นการท่องเที่ยวและพัฒนาให้ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆเป็น
ต้น
(3) การพัฒนาผูป้ ระกอบการและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทักษะผูป้ ระกอบการยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร
(4) การพัฒนาพืน้ ที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนา
ระบบเมื อ งศู น ย์ ก ลางความเจริ ญ จั ด ระบบผั ง เมื อ งที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ส่ ว นร่ ว มมี ก ารจั ด การ
สิ่งแวดล้อมเมืองและโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ
(5) การลงทุนพั ฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านการขนส่งด้านพลังงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศส่งเสริมความร่ว มมือกั บ นานาชาติใ นการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆเพิ่มบทบาทของไทยใน
องค์กรระหว่างประเทศรวมถึงสร้างองค์ความรูด้ ้านการต่างประเทศ
2.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทย
ให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกายใจสติปัญญามีความเป็นสากลมีทักษะการ
คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายมีคุณธรรมจริยธรรมรู้คุณค่าความเป็นไทยมี
ครอบครัวที่มั่นคงกรอบแนวทางที่ตอ้ งให้ความสาคัญ อาทิ
(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ ให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้ ห้มคี ุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวใน
การบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง
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2.3.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึงลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาค
และเป็นธรรมกรอบแนวทางที่ตอ้ งให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอือ้ ต่อการดารงชีวติ ในสังคมสูงวัย
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง
ของชุมชน
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
2.3.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีความมั่นคงด้านน้ารวมทั้งมี
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติและพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียวกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(1) การจัดระบบอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้าเน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
2.3.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ มี ข นาดที่ เ หมาะสมกั บ บทบาทภารกิ จ มี ส มรรถนะสู ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสมมีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้
ความสาคัญ อาทิ
(1) การปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล
(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
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ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาลประกอบด้วย
1) ยุทธศาสตร์หลัก
1.1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
1.2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ อย่างยั่งยืน
1.3) ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
1.4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
1.5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่งคงทางศรษฐ
กิจและสังคม
1.6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1.7) ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของรัฐวิสาหกิจให้เกิด
ประโยชน์กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง
1.8) ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความ
มั่งคงและยั่งยืน ในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก
1.9) ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน
2) การจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์
ชาติ
การจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ได้กาหนดประเด็นที่ดาเนินการ 17 เรื่อง ประกอบด้วย
2.1) การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
2.2) การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2.3) การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
2.4) การป้องกันปราบปรามและบาบัดรักษาผูต้ ิดยาเสพติด
2.5) การจัดการปัญหาที่ดนิ ทากิน
2.6) การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
2.7) การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
2.8) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
2.9) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2.10) การพัฒนาพืน้ ที่เศรษฐกิจพิเศษ
2.11) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
2.12) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
2.13) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
2.14) การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
2.15) การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.16) การบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย
2.17) การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ประเทศกาลังประสบอยู่ทาให้
การกาหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่ 11
และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดคน
เป็นศูนย์ กลางของการพั ฒนาอย่างมีส่วนร่วมการพัฒนาที่ยึดหลัก สมดุลยั่งยืนโดยวิสัยทัศน์ของการ
พัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยน
ผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงมีความมั่นคงและยั่งยืน สังคม
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” ของประเทศการ
กาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการกาหนดตาแหน่ง
ทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทาขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศ
รายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่
ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรปลอดภัยแหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 5.0
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์
สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี
(3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)
2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
(2) การศึกษาและการเรียนรูไ้ ด้รับการพัฒนาคุณภาพ
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน
3. การลดความเหลื่อมล้าในสังคม
(1) การกระจายรายได้มคี วามเท่าเทียมกันมากขึน้
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง
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4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
(2) ขับเคลือ่ นประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(4) เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร้ า ง ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(5) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้า
5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและมีสว่ นร่วม
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น
(3) มีการกระจายอานาจที่เหมาะสม
แนวทางการพัฒนา
1.การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้
สูง
1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมทั้งด้าน
การลงทุนในการวิจัย และพัฒนาด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านการบริหารจัดการ
รวมทั้งสนับ สนุนและผลัก ดั นให้ผู้ป ระกอบการมีบ ทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจน
ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา
1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากาลังคนและแรงงานให้มี
ทักษะความรูแ้ ละสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคม
อาเซียนโดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยีเร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการ
เรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัย การผลิตมีความ
ยืด หยุ่น ในการเคลื่ อนย้า ยระหว่ างสาขาการผลิต และระหว่ างพื้น ที่ก ารผลิ ตเพื่ อให้แ รงงานสามารถ
เคลื่ อ นย้ า ยไปสู่ ส าขาการผลิ ต ที่ มี ผ ลิ ต ภาพการผลิ ต สู ง สุ ด และสนั บ สนุ น ให้ ผู้ ป ระกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่
เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย
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1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวและดาเนิน
ธุรกิจท่ามกลางการดาเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่วนความ
เป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็น
ของตนเองมากขึ้นตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต
บริการและอุตสาหกรรมดิจติ อล
1.4 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจ
ในประเทศและต่างประเทศทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทาง
และขนส่งของประเทศพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ขยายขีด ความสามารถของท่ าอากาศยานหลัก ของประเทศพัฒนาท่าเรื อที่มีศั ก ยภาพให้ เ ป็นท่ าเรื อ
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบรวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศตลอดจนสนับสนุน
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่นอุตสาหกรรมซ่อมบารุงและผลิต
ชิน้ ส่วนอากาศยานและอุตสาหกรรมระบบรางเป็นต้นเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการ
เป็นฐานการผลิตในภูมภิ าคอาเซียน
1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรโดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม
เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากลสามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้าน
วัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน
ลงสู่ ร ะดั บ ที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การสร้ า งความมั่ น คงทางด้ า นอาหารและพลั ง งานจั ด ระบบการผลิ ต ให้
สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้น น้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและ
เศรษฐกิจรวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการใน
ลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วนและบริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาดพิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสม
กับศักยภาพของพืน้ ที่และแหล่งน้าใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสมใช้กลไกตลาดในการป้องกัน
ความเสี่ยงตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบกทางน้าและทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาด
ใหญ่ เ พื่ อ รองรั บ การเติ บ โตของการท่ อ งเที่ ย วทางทะเล ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและกาหนดและจัดทากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับ
การพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ใน
ลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยวโดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ที่มคี วามเชื่อมโยงทั้ง
ทางกายภาพวิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดจนส่งเสริมการสร้างความ
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เชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่าย
คมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกั นเพื่อให้เกิ ด การพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรม
อนาคต เพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ
และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่ก ารเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับ
อนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน
เช่น โลจิสติกส์และพลังงานรวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆเช่นลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุน
ระหว่างประเทศเป็นต้น ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิตการตลาด
การบริหารจัดการการเงินและโลจิส ติก ส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอลในการอานวยความสะดวกทาง
การค้าการลงทุนด้ว ยระบบอิเล็ก ทรอนิก ส์และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ปัญญาและการเรียนรู้มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทนการลงทุนด้านการวิจั ยและพัฒนาเชิง
พาณิชย์การจัดตั้งสานักงานใหญ่ข้ามประเทศบริษัทการค้าระหว่างประเทศรวมทั้งการให้ความสาคัญ
เรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กรและกิจการเพื่อสังคม
2.การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่าง
มีคุณภาพ
2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านวัยเรียนวัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ทักษะ
ชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมวัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศวัยผู้สูงอายุให้มีการทางานที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพและประสบการณ์มีรายได้ในการดารงชีวิตมีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือ
ชะลอความทุพ พลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคลครอบครัวและระบ บ
บริการสุขภาพ
2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและ
ทั่วถึงโดย
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษา
ใหม่เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)
(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึก ษาโดยการจั ด สรรงบประมาณตรงสู่ผู้เ รีย นส่งเสริม การมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจั ด
การศึกษา
(3) พัฒนาคุณภาพครู ทั้งระบบตั้งแต่กระบวนการผลิตสรรหาและการคัดเลือกให้ได้
คนดีคนเก่งรวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผูเ้ รียนและ
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(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะกาลังคนทั้งระบบ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ปรับหลักสูตรและ
ผลิตกาลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาดการวิจัยและการใช้เทคโนโลยี
และสื่อเพื่อการเรียนรู้
2.3 การพัฒนาด้ านสุ ขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสาหรับผูส้ ูงอายุ
ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาวโดย
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุขบูรณาการระบบหลักประกัน
สุ ขภาพภาครัฐ ให้เ กิ ด ความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ท รัพยากรและส่งเสริมการ
อภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันพัฒ นาศักยภาพของประเทศไทยสู่
การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub)
ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ(Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product
Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อนารายได้กลับมาใช้ยกระดับ
คุ ณภาพบริก ารสาธารณสุ ข ภายในประเทศ รวมทั้งส่ งเสริม การให้ ความส าคัญ กั บ มิติสุ ขภาพในทุ ก
นโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึง
ผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มตี ่อสุขภาพของประชาชน
2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย
โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจาเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัยและการพัฒนาระบบการ
ดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องรวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็น
ต้ น แบบของการดู แ ลผู้ สู ง อายุ เ พื่ อ ขยายผลไปสู่ ชุ ม ชนอื่ น ตลอดจนการพั ฒ นานวั ต กรรมในการใช้
ชีวติ ประจาวันสาหรับผู้สูงอายุ
3 การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิต
ภาพแรงงานโดยสนับสนุนให้แรงงานมีโ อกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทัก ษะฝีมือแรงงานอย่างมี
มาตรฐานปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริงเร่งผลักดัน
ให้ก ารใช้ระบบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ วิชาชีพ และมาตรฐานฝี มือแรงงานในทางปฏิบั ติอย่ างเป็น รูป ธรรม
นอกจากนี้เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อยโดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการ
ผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพื้นที่สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร
ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต
3.2 การจั ด บริ ก ารทางสั ง คมให้ ทุ ก คนตามสิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานและเน้ น การสร้ า ง
ภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก โดย
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(1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มคี ุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐานสวัสดิการสังคมและกระบวนการยุติธรรม
(2) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค
กาหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดใน
เมืองโดยดาเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชนและ
(3) การจั ด รู ป แบบสวั ส ดิ ก ารพื้ น ฐานที่ จ าเป็ น และเหมาะสมตามกลุ่ ม เป้ า หมาย
(Customized Welfare) ที่คานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกันโดยมีแนวทางการรับภาระ
ค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing)
3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินทากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทากินในที่ดิน
ปฏิรูป ระบบการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นที่เ ป้าหมายได้อย่างแท้จริง ด้วยการ
ผลั กดั น พรบ.ทรัพยากรน้า และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงานและสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมรวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรมเช่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีมรดก
และภาษีส่งิ แวดล้อมเป็นต้น
3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน
และการเข้าถึ งกระบวนการยุ ติ ธ รรมอย่ างเท่าเทีย ม โดยการเสริม ศัก ยภาพและความเข้ มแข็ งด้า น
กฎหมายให้แก่ประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมาย เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้า เช่น
กฎหมายป่าชุมชน กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดนิ เป็นต้น
4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง
เตรีย มความพร้อ มรองรับ ความเป็น เมืองทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้ านสาธารณูป โภค
สาธารณู ป การระบบคมนาคมขนส่ ง ระบบบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม ระบบการศึ ก ษาและระบบ
สาธารณสุขที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้าง
ความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา
4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและ
เร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศทั้งด้านการค้าการลงทุนและการบริก ารโดยคานึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green
Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทานและปรับปรุงกฎหมายกฎระเบี ยบรวมทั้งปรับลด
กระบวนงานด้ า นอ านวยความสะดวกทางการค้ า ขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์ ใ ห้ มี ค วามสะดวกและมี
ประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง
4.3 การส่งเสริมการลงทุนการค้าชายแดนและการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ให้ความสาคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาค
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เข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่
ชายแดนโดยให้ความสาคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการส่งเสริมการลงทุนและสิท ธิประโยชน์การ
บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอานวยความสะดวกด้าน
การค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมภิ าคมากขึ้น
5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ
โดยคานึงถึงขีดจากัดและศักยภาพในการฟื้นตัวปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกาลังของทุกภาค
ส่วนนาระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
เพิ่ ม พื้ น ที่ ป่ า ไม้ โดยส่ ง เสริ ม การปลู ก ไม้ มี ค่ า ทางเศรษฐกิ จ ระยะยาวอนุ รั ก ษ์ แ ละใช้ ป ระโยชน์ ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการ
ประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ย ากไร้กระจายการ
ถือครองที่ดินจัดทาฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตรา
ก้าวหน้ากาหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสมและกาหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ ดินของ
คนต่างชาติบริหารจัดการน้าเพื่อให้เกิดความยั่งยืนบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้าง
ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้า จัดตัง้ องค์กรบริหารจัดการน้าในระดับพืน้ ที่ เช่นคณะกรรมการลุ่มน้าและองค์กร
ผู้ใช้น้าคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝังงลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานการท่องเที่ยวการประมงและวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่ โดยกาหนดปริมาณที่เหมาะสม
ในการนาแร่มาใช้ประโยชน์คานึงถึงความจาเป็นและมูลค่าในอนาคตบังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบ
จากการทาเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน
5.2 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้
แล้วที่มีประสิทธิภาพขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆเช่นการปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดล้อมการศึกษา เพื่อสิ่งแวดล้อมมาตรฐานและฉลากสินค้าเป็นต้น
5.3 การส่งเสริมการผลิตการลงทุนและการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียวส่งเสริมผู้ประกอบการ
ให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply
Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการทาการเกษตรกรรมยั่งยืนรวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มี
ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มน้ อ ยเพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยมี ศั ก ยภาพให้ มี บ ทบาทมากขึ้ น ในการขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจ
5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุม
มลพิษทั้งทางอากาศขยะน้าเสียและของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภคเพื่อสร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลาดับแรกโดยส่งเสริมให้เกิดกลไก
การคัดแยกขยะเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดใน
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พื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็น
พลังงานสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชนและการบังคับใช้
กฎหมาย
5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดทาแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับ
อาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดนการเคลื่อนย้ายแรงงานการบริหารจัด
การพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือ
และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศเพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับ
ทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัยตลอดจน
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติให้
ความสาคัญกับการป้องกันน้าท่วมวางแผนป้องกันเมืองและพื้นที่ชายฝังง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัว
และยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ
ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติและการจัดทา
แผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้ม
การเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต
6 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
6.1 การสร้างความโปร่งใส ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการโดยให้มีช่องทางให้ทุก
ภาคส่วนสามารถเข้าถึงเข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่นข้อมูลการประกวดราคา
จัดซื้อจัดจ้างโครงการของทางราชการข้อมูลการประมูลโครงการผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูล
ข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่นคดีที่ไม่ดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาลคดีทุจริต
คอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัยฯลฯ
6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อน
ภารกิ จภาครัฐ ร่ว มกั บ ภาคเอกชนและภาคประชาสัง คมที่เ ปลี่ ย นแปลงไป เพื่อ ให้ ระบบราชการเล็ ก
กะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง
6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนาอปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือ ข่ายและเชื่อมโยงภาค
ส่วนต่างๆ ในระดับพืน้ ที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.4 การสร้างระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงาน
ที่มีคุณภาพรวดเร็วและน่าเชื่อถือสามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิง
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นโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็น
จานวนมากและเป็นโครงการที่มผี ลกระทบในวงกว้าง
1.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (สุรินทร์ นครราชสีมา บุรีรัมย์
ชัยภูมิ)
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ส ถิ ติ ท างการด้ า นเศรษฐกิ จ /สั ง คม/ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์ที่มศี ักยภาพ (Product Champion)
ประเด็นสาคัญ (Critical Issue)
1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม และแปรรูปอาหารเข้าสู่ครัวโลก
2. ยกระดับการบริหารจัดการท่องเที่ยวอารยะธรรม ไหม และการค้าชายแดนเชื่อมโยง
กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3. พัฒนาระบบ Logistic เชื่อมโยงในภูมภิ าค และประเทศในอาเซียน
แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ
วิสัยทัศน์
“มุ่งสู่เศรษฐกิจการเกษตร อุสาหกรรมสิ่งทอ ชูธงการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน"
พันธกิจ
1. พั ฒนาผลิตภาพการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมให้มีประสิท ธิภาพและ
ยั่งยืนรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มคี ุณภาพและมาตรฐานเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน
4. สร้างสังคมอยู่ดมี ีสุข เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการ
สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
กลยุทธ์และแนวทาง
1. การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
1.1 การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
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1.1.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อให้
สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มอี ยู่อย่างจากัดได้อย่างยั่งยืน
1.1.2 บริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานโดยการ
ก่อสร้างระบบชลประทานขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก เพื่อบรรเทาอุทกภัย ภัยแล้ง และเพิ่มประสิทธิภ าพ
การกระจายน้า
1.1.3 การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ น้ าภาคเกษตร เพื่ อ สนั บ สนุ น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการผลิต
1.2 พัฒนาผลิตภาพสินค้าการเกษตร ได้แก่ ข้าว มันสาปะหลัง อ้อยโรงงาน
พริก ยางพารา ตลอดห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงการตลาด และเครือข่ายสินค้าเกษตร
1.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์ เพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใช้ปัจจัยผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม
รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการด้านการตลาด
1.2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์และประมง
1.2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ไหมที่มี
คุณภาพ
1.2.4 สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต
โดยส่ ง เสริ ม การใช้ ปั จ จั ย การผลิ ต ทางการเกษตรที่ เ หมาะสม รวมทั้ ง พั ฒ นาระบบการจั ด การด้ า น
การตลาด
1.2.5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร การกระจายทรัพยากรการผลิตทาง
การเกษตรในระดับชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร
1.2.6 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต และรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมอิ ากาศ
1.2.7 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โดยการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้และพัฒนาองค์
ความรู้ให้ชุมชน สนับสนุนการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของ
สินค้าเกษตรและอาหาร
1.2.8 สนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบกลุ่มการผลิต และส่งเสริม
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปที่มมี ูลค่าเพิ่มสูง และมีโอกาสทางการตลาด
1.2.9 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและปลูกพืชพลังงานทดแทน
1.2.10 พั ฒ นาด้า นการวางแผนพัฒ นาการเกษตรและระบบสารสนเทศทาง
การเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการผลิต และการจาหน่ายผลผลิต
1.2.11 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่ที่เหมาะสมและปรับเปลี่ยน
การผลิตในพืน้ ที่ไม่เหมาะสม
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1.3 พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
1.3.1 สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สภาเกษตรกรแห่งชาติ
และเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ให้เข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาเกษตรกร
1.3.2 ส่งเสริมการทาการเกษตรตามแนวพระราชดาริ เกษตรทฤษฏีใหม่ เกษตร
อินทรีย์ และการทาเกษตรยั่งยืน และลดการใช้สารเคมีในการผลิตสินค้าเกษตรและการปรับปรุงคุณภาพ
ดิน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร
1.3.3 เพิ่ม ประสิ ท ธิภ าพการปฏิ บัติง าน และการบริหารจัดการของสถาบั น
เกษตรกร และพั ฒนาการด าเนินงานขององค์ก รเกษตรกรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อรองรับ
ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า
1.4 พัฒนาพื้นที่การเกษตร และการถือครองที่ดิน
1.4.1 วางระบบการถือครองที่ดนิ การจัดที่ดินทากินและกระจายสิทธิ โดยเร่งรัด
การออกโฉนดที่ดนิ ให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
1.4.2 เร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์/จัดสรรที่ดินทากินให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ทากิน
และประชาชนที่ยากจนให้มที ี่ดนิ เป็นของตนเองอย่างเป็นธรรม
1.4.3 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากที่ดิน โดยกาหนดแนวเขตการใช้ ที่ดินอย่าง
เหมาะ ทั้งเขตเกษตรเศรษฐกิจและการจัดทาผังเมือง และผังชุมชน
2. การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม
2.1 พัฒนาอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร
2.1.1 พั ฒ นาป ระสิ ท ธิภาพและผลิ ต ภาพการผลิ ต ( Productivity) ของ
ภาคอุตสาหกรรม
2.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมเพื่อรองรับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของจังหวัด เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตทางการเกษตรและพลังงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่โปแตช
2.1.3 ส่งเสริมการสร้างคุณค่าสินค้าอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรจาก
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
2.1.4 ส่งเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาการผลิต
การขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอื่นๆ อย่างเป็นระบบ
2.1.5 ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาให้ มี ก ารรวมกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมหรื อ กลุ่ มสิ น ค้ า
(Cluster และ Supply Chain) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
2.1.6 พัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับความสามารถด้านการ
บริ ห ารจั ด การรวมทั้ ง เสริ ม สร้ า งความเป็ น บรรษั ท ภิ บ าลให้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการ เพื่ อ พั ฒ นา
ภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีค วามรับผิดชอบต่อสังคมเชิงรุก และอยู่ร่วมกับชุมชน
อย่างยั่งยืน
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2.1.7 ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนายกระดับ ความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า
2.2 พัฒนาฝีมือแรงงานและบริหารจัดการแรงงานอย่างเป็นระบบ
2.2.1 สนับ สนุ นการฝึก อบรมแรงงานให้มีความรู้และพัฒนาทัก ษะฝีมือที่ไ ด้
มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อเตรียมการรองรับการเปิดการเคลื่อนย้าย
แรงงานเสรีภายใต้ป ระชาคมอาเซีย น รวมทั้งฝึกอาชีพอิสระให้กั บ คนหางานตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
2.2.2 ส่ งเสริม ให้ ก ลุ่ มบุ คคลพิเ ศษมีโ อกาสและทางเลือ กในการท างานภาค
อุตสาหกรรมและมีความเสมอภาคในการจ้างงาน
2.2.3 สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและข้ อ ก าหนด
มาตรฐานแรงงานการคุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิตามมาตรฐานแรงงาน จัดระบบการคุ้มครองแรงงาน
นอกระบบให้ครอบคลุมมากขึ้น
2.2.4 พัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพและ
มีการพัฒนาระบบค่าจ้าง
2.2.5 ส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย ในการท างาน แรงงานสั ม พั น ธ์ มี ส วั ส ดิ ก าร
แรงงานและมีหลักประกันความมั่นคงในการดารงชีวติ
2.2.6 จัด ระเบีย บบริ หารจั ด การแรงงานต่า งด้า วอย่ างเป็ น ระบบ จัด ระบบ
แรงงานต่างด้าวให้เหมาะสมกับความต้องการของภาคเอกชน และการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่งคงภายในประเทศ
2.2.7 ส่งเสริมแรงงานให้เข้าสู่ระบบประกันสังคม
2.3 พัฒนาและส่งเสริมการทาเหมืองแร่โปแตซ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
2.3.1 ผลักดันอุตสาหกรรมเหมืองแร่โปแตซของจังหวัดไปสู่นโยบายระดับชาติ
2.3.2 ส่งเสริมและสนับ สนุนการศึก ษาวิจัย เพื่อรองรับ การเกิดอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากแร่โปแตซ
3. การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของสินค้าและบริการ
3.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพ
3.1.1 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง พัฒนา
บุคลากรและผูป้ ระกอบการให้มคี วามคิดในเชิงสร้างสรรค์ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของภาค
การผลิตและบริการ
3.1.2 ส่งเสริมการดาเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน โดยใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับองค์ความรูส้ มัยใหม่ ส่งเสริม
กิจกรรมการประกวดแข่งขันการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชนและผูป้ ระกอบการ
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3.1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน สนับสนุนให้มศี ูนย์
กระจายและแสดงสินค้า และพัฒนาช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
3.1.4 เสริม สร้า งชุม ชนให้มี ก ารใช้ค วามคิ ดสร้ างสรรค์ผ สานกั บ ภู มิ ปัญ ญา
ท้องถิ่น องค์ความรู้ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของสินค้า มีการรวมกลุ่ม
ผูผ้ ลิตเชิงธุรกิจพึ่งพาตนเองได้
3.2 พัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่ายด้านการตลาด
3.2.1 พัฒนาองค์ความรูด้ ้านการตลาดโดยเพิ่มบทบาทศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบ
การให้ครอบคลุมสินค้าและบริการ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ ตลอดจนเสริมสร้างองค์กร
วิสาหกิจชุมชน (SMEs) ให้เกิดความเข้มแข็ง และเข้าถึงแหล่งทุนได้
3.2.2 สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ป ระกอบการทั้งในระดับ จังหวัด และ
ภูมภิ าคเพื่อเพิ่มช่องทางทางการค้า และกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภคให้มีความรวดเร็วและ
ทั่วถึง รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน
3.2.3 จัดตั้งศูนย์ประสานการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและพาณิชกรรมในระดับ
จังหวัดเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
กลยุทธ์และแนวทาง
1. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมาตรฐาน
1.1 พั ฒ นาและฟื้ น ฟู แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเดิ ม และส่ ง เสริ ม แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วใหม่ ที่ มี
ศักยภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวชั้นนา
ของภาคอีสาน
1.2 พั ฒนาและปรับ ปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่สนับ สนุนการท่องเที่ย ว ปรับปรุง
มาตรฐานสิ่งอานวยความสะดวก ความปลอดภัย และสุขอนามัย ตลอดจนให้ความสาคั ญกับการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวของผู้พิการและผูส้ ูงอายุ
1.3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรและท่องเที่ยวได้ตลอดปีและทุกฤดูกาล
2. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
2.1 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพไปยัง
ตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย
2.2 ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยว
เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว
2.3 พั ฒนาบุค ลากรด้านการท่องเที่ย ว และบริก ารให้มีคุณภาพและปริมาณที่
เพียงพอ
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2.4 พั ฒ นายกระดั บ มาตรฐานสิ น ค้ า ชุ ม ชน และบริ ก าร เพื่ อ พั ฒ นาสิ น ค้ า การ
ท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์จากเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้ความรู้และนวัตกรรมในการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม
2.5 พั ฒนาและปรับ ปรุงศูนย์สารสนเทศด้านการท่องเที่ย วอย่างเป็นระบบและ
เชื่อมโยงข้อมูลการท่องเที่ยวระดับจังหวัดเข้ากับการท่องเที่ยวในระดับชาติ เพื่ออานวยความสะดวก
ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
3. ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน
3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และวิสาหกิจ
ชุมชนให้เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่บูรณาการเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม
และทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน
3.2 สนับ สนุ นพั ฒนาและอนุ รัก ษ์ท รัพ ยากรการท่ องเที่ ย วอย่ างเป็ นระบบ โดย
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วม
3.3 สนับสนุนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยวในพืน้ ที่เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
3.4 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์จาหน่ายสินค้าชุ มชนเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่ม
ทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น
3.5 การดู แ ลรั ก ษาความปลอดภั ย และให้ บ ริ ก ารอ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์และแนวทาง
1. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ทุ ก ภาคส่ ว น ในการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู พั ฒ นา และใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ รวมทั้ ง ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
1.2 การบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น ของรั ฐ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนสามารถใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า ง
เหมาะสมรวมทั้งแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดนิ ของรัฐ และลดข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดนิ ของรัฐ
1.3 ควบคุมการใช้ประโยชน์พื้นที่ต้นน้าและการใช้สารเคมีการเกษตรในพื้นที่ต้นน้า
อย่างเข้มงวด
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1.4 พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพดิน การแก้ไขปัญหาดินเค็ม ดินขาดอินทรียวัตถุ และการชะ
ล้างพั ง ทลายของหน้าดิน ด้ว ยเทคโนโลยีแ ละนวั ตกรรมที่เ หมาะสม เพื่อ เพิ่มประสิท ธิ ภาพการผลิ ต
การเกษตร
1.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรลุ่มน้าและองค์กรท้องถิ่นในการจัดการน้า
และการจัดทาแผนบริหารจัดการน้าในแต่ล ะลุ่มน้าอย่างบูรณาการที่เชื่อมโยงกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น
อาเภอและจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการจัดการน้า
2. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
บูรณาการ
2.1 พั ฒ นาชุ ม ชนให้ เ ข้ ม แข็ ง และส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ ชุ ม ชนในการเข้ า ถึ ง และการใช้
ประโยชน์ท รัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่ งยืน ตลอดจนสนับ สนุนกระบวนการมีส่วนร่วมและ
พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น และชุมชนเพื่อให้เกิดความเป็นหุน้ ส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
2.2 ส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนเกิดการรวมกลุ่มและการสร้าง
เครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความตระหนักและทัศนคติที่
เป็นมิตรกับ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.3 เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการกาจัดขยะมูลฝอยและ
การจัดการน้าเสียชุมชน
2.4 ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการกาหนดเขตและการจัดการเชิงพื้นที่อย่างมส่วน
ร่วมในพืน้ ที่อนุรักษ์ที่มคี วามสาคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
2.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดการองค์ความรู้
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนและพัฒนาประสิทธิ ภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2.6 การสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพโดยการอนุรักษ์ การวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมท้องถิ่นและพืชพื้นบ้าน เพื่อสร้างนวัตกรรมใน
การผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2.7 ส่งเสริมเกษตรกร ชุมชน และท้องถิ่นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
ท้องถิ่นในการใช้พลังงานทดแทน การผลิตพืชพลังงานทดแทน การปลูกพืชพลังงานทดแทนในที่ดินรก
ร้างเพื่อสร้างรายได้ และลดรายจ่ายด้านพลังงาน
3. การเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ รั บ มื อ กั บ ภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3.1 การจัดทาแผนที่เพื่อบ่งชี้พื้นที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ และ
จังหวั ด โดยจัดล าดั บความส าคั ญพื้นที่เสี่ยง เพื่อกาหนดแนวทางเฝ้าระวัง และแนวทางบรรเทาและ
ป้องกันผลกระทบ
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3.2 พัฒนาการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเกิดภัยพิบัติที่
รุนแรงในอนาคต โดยให้ความสาคัญกับการบูรณาการและสร้างเอกภาพในการบริหารจัดการ
3.3 พัฒนาระบบงานอาสาสมัคร โดยการวางระบบเพื่อส่งเสริมการดาเนินงานของ
ภาคส่วนต่างๆ ให้มมี าตรฐานตามหลักสากล
3.4 สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียนและท้องถิ่นให้มีการเตรียม
ความพร้อม จัดทาแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ และการซักซ้อมรับมือภัยพิบัติอย่างสม่าเสมอ
3.5 พัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งมีขีดความสามารถในการับมือและปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศเพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน
3.6 การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ทุกภาค
ส่ ว นได้ ท ราบ เพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก ให้ แ ก่ ป ระชาชนในการร่ ว มกั น ด าเนิ น การแก้ ไ ขและบรรเทา
ผลกระทบที่เกิดขึน้ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
4. พัฒนาศักยภาพการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน
4.1 สนั บ สนุ น ครั ว เรื อน ชุ ม ชนตลอดจนส่ ว นราชการ หน่ว ยงานของรั ฐ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มสี ่วนร่วมในการผลิต การใช้พลังงานทดแทน
4.2 ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู้ผลิตและผู้ใช้
ทั้งในและต่างประเทศ
4.3 ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจพลังงานทดแทน
4.4 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านพลังงานทดแทน
4.5 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้ อมูลข่าวสาร องค์ความรู้และข้ อมูลสถิติพลังงาน
ทดแทน
4.6 พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจด้ า นพลั ง งานทดแทน เพื่ อ สร้ า ง
ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
4.7 พัฒนาเครือข่ายด้านพลังงานทดแทนที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์และแนวทาง
1. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
1.1 เพิ่ ม ศั ก ยภาพและส่ ง เสริ ม ให้ ศ าสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม มี บ ทบาทน าในการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งร่วมกับครอบครัว ชุมชน และสถาบันการศึกษา ใน
การสร้างค่านิยมครอบครัวอบอุ่น และการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมนาความรู้
1.2 สร้างเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น และทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมและพฤติกรรม

- 43 -

ของเด็ก และเยาวชน และฟื้นฟูเผยแพร่สบื สานคุณค่าของวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม ซึ่งเป็ นวิถีชีวิตที่ดี
งาม
1.3 สร้างโอกาสให้เ ด็ก และเยาวชนและประชาชนผู้มีค วามรู้ ความสามารถด้า น
วัฒนธรรมได้มเี วทีแสดงออก เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งในระดับชุมชน
และระดับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
1.4 พั ฒนาศัก ยภาพของเด็ก และเยาวชนให้มีขี ดความสามารถที่เ หมาะสมและ
สอดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาความรู้ ท างวิ ช าการและสติ ปั ญ ญาทางอารมณ์ ที่ เ ข้ ม แข็ ง รู้ เ ท่ า ทั น การ
เปลี่ยนแปลง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม
1.5 เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่โดยส่งเสริมให้ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นร่วมกับชุมชน สามารถวางและจั ดทาผังเมือง การจัดบริการขั้นพื้นฐาน และพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานที่เหมาะสมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของ
ประชาชน ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสาธารณะ และสิ่งแวดล้อมอย่าง
เคร่งครัด
1.6 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานวั ฒ นธรรมไทยสายใยชุ ม ชนจากสภา
วัฒนธรรมหมูบ่ ้าน สู่สภาวัฒนธรรมตาบล
1.7 ส่งเสริมให้เด็ ก เยาวชนและประชาชนได้ปฏิบัติตามหลัก ธรรมทางศาสนา มี
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมหลัก 12 ประการ
1.8 ขยายโอกาสการมี ง านท าและเพิ่ ม ทางเลื อ กในการประกอบอาชี พ ส าหรั บ
ประชาชนทุกกลุ่ม
1.9 ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ โดยการจัดกิจกรรมและเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกีฬาและนันทนาการ
1.10 ส่งเสริมและพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพโดยการพัฒนาและนา
วิทยาศาสตร์ทางการกีฬามาใช้อย่างจริงจัง
1.11 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีการออกกาลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจา
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.12 ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองการประกันสังคมอย่างทั่วถึง
2. การพัฒนาการศึกษา
2.1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ปรับปรุ งหลักสูตรการเรียน
การสอนให้ส อดคล้อ งกั บ ความต้องการของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการสร้า ง
กระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสานึกค่านิยม คุณธรรม วัฒนธรรม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 สร้างโอกาสและทางเลือกสาหรับประชาชนในการเข้าถึงบริการการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนสร้างปัจจัยและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างต่อเนื่องให้กับคนทุกช่วงวัย
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2.3 ส่ ง เสริ ม การน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารมาใช้ ใ นการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ เพื่อการเรียนรู้ให้ทั่วถึ งและเท่าเทียม
กัน
2.4 สร้ า งความเสมอภาคและเพิ่ ม โอกาสเข้ า ถึ ง บริ ก ารการศึ ก ษา และสร้ า ง
หลักประกันโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้พิการ รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือในการให้ บริการและช่วยเหลือทางการศึกษาให้กับผูย้ ากไร้และผู้ดอ้ ยโอกาส
2.5
สนับสนุนการสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชน/
วิสาหกิ จชุมชน ในการถ่ ายทอดความรู้ใ ห้แก่ช่างท้องถิ่น ทัก ษะอาชีพสู่ชุมชน รวมทั้งการรับรองและ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าชุมชน
2.6 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
3. การพัฒนาการสาธารณสุข
3.1 เพิ่มประสิทธิภาพของระบบหลักประกั นสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้
อย่างไม่เป็นอุปสรรค รวมทั้งพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
3.2 พั ฒ นาระบบบริ ก ารวิ ช าการและการบริ ห ารจั ด การทางการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุขให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งการดูแลสุขภาพของคน
ในชุมชนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่าย
3.4 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประเมินความเสี่ยงและเตือนภัยสุขภาพ รวมทั้ง
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
3.5 สนับสนุนสร้างแรงจูงใจ ทักษะความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อรองรับ
การขยายภารกิจในการปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง โดยเชื่อมโยง
การดาเนิน การร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
4.1 ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สร้างกลไกชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตย
เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรชุมชนและผู้นาชุมชนให้มีศักยภาพในการบริหาร
จัดการ และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมของชุมชน
4.3 ส่งเสริมกระบวนการเรีย นรู้ของชุมชน ในการประยุ ก ต์ใ ช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการพัฒนาชุมชน ผ่านกลไกการพัฒนาศักยภาพของหมูบ่ ้านและชุมชน
4.4 ส่งเสริมและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีการบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
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5. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5.1 พั ฒ นาคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของหน่ ว ยงานของรั ฐ แก่ ป ระชาชน โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมืออันทันสมัยมาใช้ในการให้บริการเชิงรุก เพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน
5.2 พัฒนาสมรรถนะข้าราชการให้มีจิตสานึกสาธารณะ มาตรฐานด้านคุณธรรม
จริยธรรม ธรรมาภิบาล และทศนคติที่เอื้อต่อการบริการประชาชน
5.3 สร้างจิตสานึกค่านิยม จรรยาบรรณ ของข้าราชการในการปฏิบัติราชการด้วย
คุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนป้ องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในวงราชการอย่างต่อเนื่อง
5.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทาแผนพัฒนาในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถของอาเภอในการประสานและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับชุมชน
ตาบลและอาเภอ ให้สามารถเชื่อมโยงกับการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ระบบแผนและงบประมาณ
ของจังหวัด สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาพืน้ ที่ได้ตรงตามความต้องการของประชาชน
5.5 ส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาประสิทธิภาพใน
การบริหารทรัพ ยากรบุค ลไปสู่ระบบที่เป็นสากลและมีประสิทธิภาพ เพื่ อรองรับ การเข้าสู่ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
6. การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของ
หมู่บ้าน/ชุมชน การแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงรุก และพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยา
เสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการหมู่บ้าน
(กม.)
6.2 เสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการแก้ไขปัญ หาความขัดแย้งและ
ระงั บ ข้ อ พิ พ าทเบื้ อ งต้ น รวมทั้ ง การรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย เสริ ม สร้ า งความปลอดภั ย และสร้ า ง
เครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่
6.3 คุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายแก่ ป ระชาชนและผู้ บ ริ โ ภคเชิ ง รุ ก
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอานวยความยุติธรรม
6.3 สนับ สนุน ให้ทุก ภาคส่วนในสังคมให้มามีส่ วนร่วมในการป้ องกั น และแก้ไ ข
ปัญหายาเสพติดโดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล
6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ของประชาชนโดยศูนย์ดารง
ธรรมจังหวัดและอาเภอ
7. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
7.1 สร้างภูมิคมุ้ กันให้เด็กและเยาวชนต่อการรองรับสภาพปัญหายาเสพติดในสังคม
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7.2 สร้างภูมิคมุ้ กันและป้องกันในผู้ใหญ่และวัยแรงงาน
7.3 เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติด และผู้มีอิท ธิพลในทุกๆ ด้าน ดาเนินการ
ป้องกันมิให้กลุ่มเสี่ยงตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด ตลอดจนบาบัดฟื้นฟู ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและติดตาม
ช่วยเหลือให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคม
7.4 สนับสนุนให้ทุกภาส่วนในสังคมให้มามีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดโดยให้สอดรับกับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล
7.5 บริหารจัดการอย่างบูรณาการทุกภาคส่วนที่มีประสิทธิภาพ เอื้ออานวยต่อการ
บาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพโดยยึดผูเ้ สพเป็นศูนย์กลาง
7.6 สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนคนดีให้สังคม
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ
วิสัยทัศน์
“เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม เป็นแหล่งผลิตอาหาร
พลังงานทดแทนสาคัญ และเป็นสังคมคุณภาพที่พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
พันธกิจ
1. ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
3. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตร
4. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า
6. พั ฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและรองรับการเจริญ เติ บโตของ
จังหวัด
7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
มาตรการที่ 1.1 มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษาที่เทียบเคียงระดับประเทศ
แนวทาง
1.1.1 สนับ สนุนการจัด ตั้งโรงเรียน “ชัย ภูมิวิวัฒน์ ” ที่เ ป็นโรงเรีย นคุณภาพสูงเทียบเท่า
ระดับ ประเทศสาหรับรองรับ ผู้เ รีย นที่มีความสามารถพิเศษให้มีศัก ยภาพโดดเด่นทั้งในระดับ เด็กเล็ก
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
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1.1.2 ส่งเสริมโรงเรียน “ชัยภูมิวิวัฒน์” ให้มีขีดความสามารถสูงในทุกด้าน ดึงดูดครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ มี ค วามโดดเด่ น และเป็ น เลิ ศ เข้ า มาร่ ว มด าเนิ น การจั ด การศึ ก ษาให้ บ รรลุ
เป้าประสงค์
1.1.3 ขยายรูปแบบการศึกษาของโรงเรียน “ชัยภูมิวิวัฒน์” ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ความ
เป็นเลิศไปสู่เขตการศึกษาอื่นๆ ในจังหวัดชัยภูมิ
1.1.4 สนับสนุนนักเรียนของโรงเรีย น “ชัย ภูมิวิวัฒน์ ” ในการแข่งขันทางวิชาการในเวที
ระดับชาติและนานาชาติ
1.1.5 จัดสรรทุนการศึกษาให้นักเรียนและนักศึกษาที่มีความสามารถสูงได้มีโอกาสศึกษา
ต่อจนถึงระดับปริญญาเอก และกลับมาร่วมพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ
มาตรการที่ 1.2 สร้างแรงจูงใจให้ครูดี ครูเก่ง มาร่วมจัดการเรียนการสอนที่จังหวัด
ชัยภูมิมากขึ้นและส่งเสริมขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน
แนวทาง
1.2.1 สนับสนุนการจัดสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มขึ้นเพื่อดึงดูให้
บุคลากรที่มคี วามโดดเด่นให้มาปฏิบัติงานด้านการศึกษาที่จังหวัดชัยภูมิ
1.2.2 สร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้สามารถพัฒนาตนเองด้าน
การศึกษาจนถึงระดับปริญญาเอก
1.2.3 เสริมสร้างขีดความสามารถด้านภาษาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรองรับ
การก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
1.2.4 สนั บ สนุ น ให้ ค รู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได้ เ ปิ ด โลกทั ศ น์ อ าเซี ย นเพื่ อ น ามา
ถ่ายทอดและช่วยให้เยาวชนจังหวัดชัยภูมิได้ตระหนัก และเตรียมพร้อมการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี
2558
มาตรการที่ 1.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) ในการเชื่อมโยงการ
จัดการเรียน
แนวทาง
1.3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศให้สามารถรองรับการเรียน
การสอนในทุกพืน้ ที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเชื่อมโยงครูที่มีศักยภาพในการสอนสู่ผู้เรียนและ
ผู้ปกครองอย่างเป็นระบบผ่านโครงการ Asean School On-line โดยจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเพื่อก้าวสู่อาเซียนและมีโอกาสเข้าถึงทุกช่วงชั้นเรียน
1.3.2 ส่ งเสริ มการนาอินเตอร์เ น็ต ความเร็ วสู ง และระบบ WIFI มาใช้ สนั บ สนุน การ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานและสถานศึกษา
1.3.3 จัดหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสถานศึ กษา เพื่อสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนสาหรับผู้เรียนที่มขี ีดความสามารถแตกต่างกัน
1.3.4 พัฒนาครูและผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียน
การสอน
- 48 -

1.3.5 ผลั ก ด้ น ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในพื้ น ที่ เช่ น มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยี สุ รนารีที่มีศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีก ารศึก ษาที่มีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือและ
บุคลากรรองรับการผลิตสื่อการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ทั้งในระบบห้องเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
ของจังหวัดชัยภูมิ
มาตรการที่ 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการปรั บปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แนวทาง
1.4.1 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนโดยให้เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1.4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษานาความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสร้างองค์
ความรูเ้ พื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชัน้ เรียน
1.4.3 สร้างเวทีวิชาการเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถและการแข่งขันให้กับนาเรียนและ
เยาวชนในพืน้ ที่ทุกระดับ
1.4.4 ส่งเสริมให้นักเรียนผลิตและสร้างผลงานจากการเรียน
1.4.5 จั ด ให้ มี พื้ นที่ ภ ายในสถานศึ ก ษาที่ เ น้ น การใช้ ภาษาต่ า งประเทศ และการเรี ย นรู้
วัฒนธรรมเพื่อให้ผเู้ รียนพร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
1.4.6 พัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการการเรียนการสอนในชัน้ เรียนกับการปฏิบัติจริง
1.4.7 พัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรการที่ 1.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในการ
อนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทาง
1.5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการยกระดับศิลปวัฒนธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของ
“วิถีชุมชนชาวชัยภูม”ิ โดยบูรณาการกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
1.5.2 พัฒนาหลักสูตรการเรี ยนการสอนโดยการนาศิลปวัฒนธรรมของชาวชัยภูมิมาเป็น
ส่วนประกอบสาคัญที่เยาวชนต้องสัมผัสและเรียนรู้
1.5.3 ส่งเสริมผู้นาชุมชนในการเป็นแกนนาในการจัดกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมใน
วาระและโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
1.5.4 สร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ทันสมัยและสอดคล้องกับ
วิถีการเรียนรูข้ องประชาชน
มาตรการที่ 1.6 ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝีมือ
ในท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถพร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทาง
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1.6.1 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึ กษาในพื้นที่จังหวัด
ชัยภูมิให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
1.6.2 พัฒนาแรงงานฝีมือให้มีคุณภาพ มีศัก ยภาพ และมีความพร้อมในการแข่งขันใน
ตลาดแรงงานในระดับประเทศและประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็ง
และยั่งยืน
มาตรการที่ 2.1 ส่ งเสริมการแก้ปัญหาสาคัญด้านสาธารณสุ ขพื้นฐานของจังหวัด
ชัยภูมิ
แนวทาง
2.1.1 สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค รวมทั้งการดูแลรักษาสุขภาพของคน
ในชุมชนและท้องถิ่น
2.1.2 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น
2.1.3 พั ฒนาระบบการบริหารจัดการเกี่ย วกั บ การให้บ ริก ารสาธารณสุขแก่ชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพ
2.1.4 ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น
มาตรการที่ 2.2 ยกระดั บ มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนโดยใช้ แ นวคิ ด เศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์
แนวทาง
2.2.1 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดโดยใช้
แนวคิด “การตลาดนาการผลิต”
2.2.2 สร้างภาพลักษณ์และแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชัยภูมิสู่อาเซียน เช่น ข้าวหอมดง
ผ้า จากใยสั บ ปะรด บรรจุ ภัณ ฑ์ หมาก ผ้ า ไหม สับ ปะรด มะม่ ว ง มะขามหวาน หม่ า เป็ นต้ น ให้ เ ป็ น
ผลิตภัณฑ์ของฝากที่โดดเด่นของจังหวัดชัยภูมิ
2.2.3 สนับสนุนชุมชนในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าและมีมูลค่าเพิ่ม โดยพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ของชุมชนหรือต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ชุมชนเดิมให้ดีขึ้น ทั้งนี้ เน้นการสร้างความแตกต่าง
ความแปลกใหม่ และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
2.2.4 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างเอกลักษณ์ใน
การผลิตสินค้าของชุมชนและท้องถิ่น
2.2.5 สนับสนุนให้ชุมชน วิสาหกิจชุมชนให้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับการ
นาองค์ความรูส้ มัยใหม่มาใช้ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
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2.2.6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นการ
ลดต้ น ทุ น การผลิ ต และสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น ค้ า ด้ า นการเกษตรของจั ง หวั ด โดยใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.2.7 สร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในเชิงการสร้างสรรค์
2.2.8 พั ฒ นาขี ด ความสามารถผู้ ป ระกอบการผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต่ ผู้ ผ ลิ ต
ผูป้ ระกอบการแปรรูป และผูจ้ าหน่าย
2.2.9 ส่ ง เสริ ม การเพิ่ ม ช่ อ งทางการตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนแหล่ ง ใหม่ ๆ โดยเน้ น การ
เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของจังหวัด
2.2.10 เสริ ม สร้ า งวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน (SMEs) ให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง สามารถแข่ ง ขั น ได้ ใ น
ระดับประเทศ
2.2.11 เชื่อมโยงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาอาชีพของชุมชน
มาตรการที่ 2.3 สร้างชุม ชนเข้ม แข็ง มีเ อกภาพ และมีส่ วนร่วมในการแก้ ปั ญ หา
อาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่
แนวทาง
2.3.1 ส่งเสริมการดาเนินชีวติ ของประชาชนให้เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.3.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวของประชาชนใน
ชุมชน
2.3.3 ปรับปรุงและสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะสม
สาหรับการอยู่อาศัยในชุมชนให้มคี ุณภาพ
2.3.4 สร้างความตระหนักในความสาคัญกับผู้สูงอายุในครอบครัวเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของ
ความสัมพันธ์อันเป็นรากฐานของความอบอุ่นของครอบครัว
2.3.5 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและผูน้ าชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.3.6 ส่งเสริมการสร้างสื่อที่เน้นการสร้างสรรค์สังคมและท้องถิ่นในการสร้างค่านิยมที่
ถูกต้องในท้องถิ่น
2.3.7 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจากภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดให้เข้มแข็ง
2.3.8 จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผูป้ กครองในการดูแลเด็กและ
เยาวชนเพื่อป้องกั นไม่ใ ห้ยุ่งเกี่ ย วกั บ ยาเสพติด และการมีส่วนร่วมเพื่อการแก้ไ ขปัญ หายาเสพติดใน
ท้องถิ่น
2.3.9 จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาของจังหวัดให้เพียงพอ โดยเฉพาะ
สิ่งอานวยความสะดวก เช่น สนามกีฬา วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อการออกกาลังกายของคนในชุมชนและ
ท้องถิ่น
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2.3.10 พัฒนาและจัดให้มีผู้ฝึกสอนและอาสาสมัครการกีฬาที่มีความรู้ประจาศูนย์และ
สนามกีฬาอย่างเหมาะสม
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร
มาตรการที่ 3.1 ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในพื ชหลัก
ได้แก่ ข้าว อ้อย และมันสาปะหลัง
แนวทาง
3.1.1 ส่ ง เสริ ม การน าผลงานวิ จั ย และใช้ เ ทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพผลผลิตต่อไร่ของพืชหลักของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ ข้าว อ้อย และมันสาปะหลัง
3.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิตเพื่อการเพิ่มผลผลิต
3.1.3 เร่งรัดการปรับความเชื่อและทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับวิถีการเกษตรดั้งเดิม
เพื่อให้เกิดการยอมรับในวิธีการทางการเกษตรแบบใหม่ที่ได้ผลมากขึ้น
3.1.4 สรรหาและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐในกลุ่มเจ้าหน้าที่ด้านส่งเสริม
การเกษตร เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรูแ้ ละเทคโนโลยีแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการที่ 3.2 ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่เป็นความหวังในอนาคต
ได้แก่ พริก ยางพารา โค เนื้อโคราชวากิว และไก่บ้านโคราช
แนวทาง
3.2.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ โคเนือ้ โคราชวากิว และไก่
บ้านโคราช ในชุมชนและพืน้ ที่ที่มศี ักยภาพ โดยดาเนินการในรูปแบบสหกรณ์
3.2.2 ประสานให้เกิดความเชื่อมโยงกับโรงชาแหละโคเนื้อโคราชวากิว ที่มีอยู่ในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์
3.2.3 เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของบุ ค ลากรภาครั ฐ โดยเฉพาะกลุ่ ม เจ้ า หน้ า ที่ ป ศุ สั ต ว์
เจ้าหน้าที่สง่ เสริมการเกษตร เพื่อให้การแนะนาเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.4 กาหนดพื้นที่ส่งเสริมการปลูกยางพาราให้เหมาะสมและเอื้อต่อการบริหารจัดการ
เพื่อการเพิ่มมูลค่า
3.2.5 ส่งเสริมการนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการผลิตพืชมาส่ งเสริมการผลิตลด
ต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้กับพืชอนาคตของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ พริก และยางพารา
มาตรการที่ 3.3 สร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย
แนวทาง
3.3.1 สนับ สนุนการแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร (อาหารปลอดภัย ) ที่ตรงกั บ ความ
ต้ อ งการของตลาด โดยเชื่ อ มโยงกั บ ภาคอุ ต สาหกรรมและสถาบั น การศึ ก ษาในรู ป แบบโครงการ
Northeastern Food Valley ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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3.3.2 สร้างช่องทางการตลาดที่เ ชื่อมโยงไปสู่ผู้ป ระกอบการรายใหญ่ด้านการส่งออก
อาหารปลอดภัย
3.3.3 ส่ ง เสริ ม การตรวจสอบคุ ณ ภาพอาหารปลอดภั ย ให้ ไ ด้ ใ นระดั บ มาตรฐานอย่ า ง
สม่าเสมอ
3.3.4 ส่ ง เสริ ม การประชาสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง รุ ก ให้ ต ลาดเกิ ด การยอมรั บ ในคุ ณ ภาพอาหาร
ปลอดภัยของจังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
มาตรการที่ 4.1 ส่ ง เสริ ม และเร่ง รัดการประชาสั ม พันธ์ เ ชิง รุก ด้า นการท่อ งเที่ย ว
จังหวัดชัยภูมิให้เป็นรูปธรรม
แนวทาง
4.1.1 ปรับ ปรุงระบบการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ และ
แข่งขันได้ในระดับประเทศ และระดับประชาคมอาเซียนมากขึน้
4.1.2 สร้างกลยุ ทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบก้าวกระโดด เช่น การประชาสัมพันธ์
เอกลั ก ษณ์ที่โ ดดเด่นของจังหวัด ชัย ภูมิใ ห้สามารถดึงดูดสื่อมวลชวนทั่วโลกเข้ามานาเสนอข้อมูลการ
ท่องเที่ย วของจังหวั ด ชัยภูมิใ นช่ว งการก้ าวสู่ป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 และรวมทั้งการ
สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อระดับชาติและนานาชาติ
4.1.3 สร้างเวทีเ พื่อการประชาสัมพันธ์ก ารท่องเที่ย วของท้ องถิ่นให้บ่อยครั้งโดยความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ใน 9
เทศกาลสาคัญของจังหวัดชัยภูมิ เป็นต้น
4.1.4 สนั บ สนุน การน าระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ทั นสมัย มาเป็น เครื่อ งมื อในการ
ประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
มาตรการที่ 4.2 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้ได้
มาตรฐาน มีความปลอดภัยและมีภูมิทัศน์ท่โี ดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
แนวทาง
4.2.1 สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานสาคัญในแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ผู้ประกอบการ
เข้ามาลงทุนด้านการท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในแหล่งท่องเที่ยวให้มี
ความเหมาะสมรองรับนักท่องเที่ยว เป็นต้น
4.2.2 สร้างกลยุทธ์ในการบริการด้านที่พักอาศัยในพื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดให้เอื้อต่อ
ความต้องการของนัก ท่องเที่ยว รวมทั้งให้ความสาคัญ กั บ การจัดระบบการรักษาความปลอดภัย แก่
นักท่องเที่ยวในทุกพืน้ ที่
4.2.3 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ป ระกอบการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และส่วน
ราชการในการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมภายในแหล่งท่องเที่ยวให้มคี วามสมบูรณ์
- 53 -

4.2.4 ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในพื้นที่ในการปรับปรุง
เส้นทางและพัฒนาภูมทิ ัศน์ตลอดเส้นทางที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ให้สวยงามและโดดเด่น เพื่อ
เพิ่มจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว
4.2.5 จัด ท าแผนปรั บ ปรุงภูมิทั ศน์ตามเส้ นทางเข้าสู่ แหล่งน้าใหญ่ที่ก าลัง จะพัฒนาขึ้ น
เพื่อให้เป็นถนนสายท่องเที่ยวที่สวยงาม พร้อมมีจุดแวะพักและจุดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของที่
ระลึกแก่นักท่องเที่ยว
4.2.6 เร่งรัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้าบึงละหาน บึง
ซึกวึก ป่าปรงพันปี ฯลฯ โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญ อาทิ พิพิธ ภัณฑ์สั ตว์ดึกดาบรรพ์และโลกล้านปี
อุทยานผักพืน้ บ้าน ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง สวนเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น
4.2.7 ส่งเสริมพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดทาเป็นสวนสัตว์เปิดกลางคืน (Night Safari) เพื่อเป็น
แหล่งท่องเทียวใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.2.8 บู ร ณาการความร่ ว มมื อ ระหว่ า งองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ภาคเอกชนและ
หน่วยงานที่ดูแลป่าไม้ในจังหวัดชัยภูมิในการวางแผนการท่องเที่ยวในวาระต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
มาตรการที่ 4.3 ปรับปรุงและพัฒนาตัวเมืองชัยภูมิน่าอยู่ เกิดอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น
และยังคงความเป็นแหล่งภูมิปัญญาดั้งเดิมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
แนวทาง
4.3.1 ปรับ ปรุ งและก่ อสร้างสถานที่สาคัญ ทางประวัติ ศาสตร์ใ นพื้นที่ ซึ่งบ่ง บอกถึงถิ่ น
กาเนิดรากฐาน และสื่อความหมายถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิให้มีความโดด
เด่นยิ่งขึ้น
4.3.2 พัฒนาวงเวียนบริเวณพืน้ ที่โดยรอบตัวเมืองชัยภูมิให้โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ที่สามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรม เช่น พัฒนาวัดชัยประสิทธิ์ให้เป็นจัตุรัสเมืองถนนบรรณาการ อาคาร
ส่วนราชการที่มีความเป็นเอกลักษณ์เมือง เป็นต้น
4.3.3 จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะของสถานที่จาหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าทาง
วัฒนธรรมและสินค้าอื่นๆ ที่โดดเด่นของจังหวัด ในรูปแบบที่เป็นถนนคนเดินของจังหวัดชัยภ มิที่มีอัต
ลักษณ์เฉพาะ
4.3.4 จัด ให้มี ศูน ย์บ ริก ารนั ก ท่ องเที่ ย วที่ ไ ด้ มาตรฐานสากล มีอ าสาสมัค รท่อ งเที่ย วที่
ให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมใิ ห้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
มาตรการที่ 4.4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความ
เคารพและศรัทธาต่อเจ้าพ่อพระยาแล
แนวทาง
4.4.1 เสริมสร้างการเชื่อมโยงและสร้างสื่อแสดงถึงเรื่องราวในเอกลักษณ์อันโดดเด่นของ
จังหวัดชัยภูมิในแต่ละพื้นที่ และเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์และปรากฏแก่สายตาของประชาชนในประเทศ
และประชาคมโลก
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4.4.2 ส่งเสริมการนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ดีงาม
ของท้ อ งถิ่ น มาพั ฒ นาและเสริม สร้ า งความโดดเด่ น ในเชิ งประจั ก ษ์ เพื่ อน าไปสู่ ก ารท่ องเที่ ย วในเชิ ง
วัฒนธรรม และการท่องเที่ย วในเชิงจิตใจ โดยจัดท าเส้นทางประวัติศาสตร์เ จ้าพ่อพระยาแล เพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้มโี อกาสสัมผัสกับสถานที่จริงตามประวัตศิ าสตร์ของเจ้าพ่อพระยาแล
4.4.3 ส่งเสริมให้มีหมู่บ้านวิถีชีวติ “ชัยภูมิโบราณ” ที่คงเอกลักษณ์และบรรยากาศของชาว
ชัยภูมิในอดีตทีน่ ักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมและสัมผัสได้
4.4.4 ส่งเสริมความโดดเด่นในเรื่องราวตามรอยวิถีเส้นทางเจ้าพ่อพระยาแล เน้นการ
นาเสนอในเชิงประจักษ์และสามารถสัมผัสได้ในเชิงจิตใจ
มาตรการที่ 4.5 พัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้เป็นแหล่งปลูกไม้ดอก ไม้ประดับสาคัญของ
ประเทศ
แนวทาง
4.5.1 ศึกษาศักยภาพด้านการผลิตไม้ดอกไม้ประดับของระดับของจังหวัดชัยภูมิที่เหมาะสม
กับสภาพภูมปิ ระเทศ และภูมอิ ากาศในแต่ละพื้นที่
4.5.2 ส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเป็นอาชีพเสริมของจังหวัดชัยภูมิสู่ตลาดไม้ดอกไม้
ประดับระดับประเทศ
4.5.3 ส่งเสริมการสร้างตลาดกลางไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อสนับสนุนการนามาเสริมสร้าง
ภูมิทัศน์ที่สวยงามให้กับจังหวัดและแหล่งท่องเที่ยวสาคัญของจังหวัดชัยภูมิ รวมถึงเพื่อส่งออกจาหน่าย
ทั่วประเทศ
4.5.4 ส่งเสริมการตลาดจังหวัดชัยภูมใิ ห้เป็น “เมืองมนต์เสน่หด์ อกไม้” ของประเทศ
มาตรการที่ 4.6 ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทาง
4.6.1 วิเคราะห์และปรับปรุงโครงสร้างอัตรากาลังเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจความรับผิดชอบ เพื่อให้เป็นกลไกสาคัญ
ในการผลักดันยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวในพืน้ ที่
4.6.2 จัดระบบการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการบริหารจัดการและการบริการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ ทั้งบุคลากร
ของภาครั ฐ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ผู้ ป ระกอบการ และประชาชนในพื้ น ที่ ท่ อ งเที่ ย ว อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
4.6.3 ส่งเสริมความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว ทั้ง
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ให้มีความ
เข้มแข็งและมีขดี ความสามารถสูงขึน้
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4.6.4 ส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผูป้ ระกอบการ ประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว
4.5.5 จัดให้มีระบบการติดตามประเมิ นผลการดาเนินงานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ของจังหวัดเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า
มาตรการที่ 5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนสร้างพลังงานเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
แนวทาง
5.1.1 ส่งเสริม และพั ฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือกใน
ท้องถิ่นและชุมชน
5.1.2 ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าชุมชน “โรงไฟฟ้าชีวมวล” มาใช้ในชุมชนที่มี
ความพร้อม เพื่อการพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน และการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านพลังงานในเชิงพาณิชย์
5.1.3 ส่งเสริ มกานาเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ ไปใช้ประโยชน์ในด้าน
การเกษตร เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้าในการสนับสนุนการทางานของระบบการให้นาพืชแบบน้าหยด เป็น
ต้น
5.1.4 ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารเรี ย นการสอนด้ า นการจั ด การพลั ง งานและร่ ว มมื อ กั บ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญา
ตรี เพื่อผลิตบุคลากรด้านพลังงาน มาสนับสนุนการก้าวสู่การเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศ
มาตรการที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการพืชพลังงานอย่างครบวงจร
แนวทาง
5.2.1 วางแผนและกาหนดพื้นที่สาหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานอย่างชัดเจน
5.2.2 สร้างระบบเชื่อมโยงการนาผลผลิตจากพืชพลังงานจากภาคการผลิตด้านเกษตรไปสู่
ภาคการผลิตด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
5.2.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชพลังงานทดแทนเพื่อให้สามารถวาง
แผนการพัฒนาการผลิตพืชพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร
5.2.4 ส่งเสริมและให้ความรู้กับชุมชนเกี่ย วกับการนาผลผลิตจากพืชมาใช้เป็นพลังงาน
ทดแทนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน
มาตรการที่ 5.3 ส่ งเสริม และสนับ สนุนการร่วมลงทุนกั บ ภาคเอกชนในการผลิต
พลังงานทดแทน
แนวทาง
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5.3.1 ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แหล่งทุน ภาครัฐและภาคเอกชัน
ในการผลิตพลังงานทดแทน เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล
เป็นต้น
5.3.2 สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ชุมชนเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการ
ผลิตไฟฟ้าของชุมชน เช่น กฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กฎหมายด้านการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานลม และกฎหมายด้านการกผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล เป็นต้น
มาตรการที่ 5.4 ส่งเสริมการสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า
แนวทาง
5.4.1 รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นของพลังงานในการ
พัฒนาท้องถิ่น และการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ รองรับ การเป็ นศูนย์ก ลางทาง
การตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
มาตรการที่ 6.1 ส่งเสริ มและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการเป็นศูนย์กลางทาง
การตลาดและโลจิสติกส์ในภูมิภาค
แนวทาง
6.1.1 กาหนดให้อาเภอจัตุรัสเป็นเขตการพัฒนาพิเศษ
6.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาสถานีรถไฟจัตุรัสให้เป็นศูนย์รวบรวมและพักสินค้าโลจิศติกส์จาก
ประเทศไทยและจากประเทศในประชาคมอาเซียน
6.1.3 สนับ สนุน การสร้างตลาดศูน ย์ก ลางการแลกเปลี่ ย นและกระจายสินค้ าระหว าง
ประเทศไทยกับประเทศในประชาคมอาเซียน
6.1.4 เร่งรัดการสรรหาและพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีความสามารถสูงในการเข้า
มาบริหารจัดการ
6.1.5 จัด ระบบบริห ารจั ด การด้า นโลจิ ส ติก ส์ และการค้า ในเขตการพัฒ นาพิ เ ศษให้ มี
ประสิทธิภาพสูง
มาตรการที่ 6.2 สนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบขนส่งภายในท้องถิ่น
แนวทาง
6.2.1 สนับสนุนการพัฒนาถนนภายในชุมชนให้เชื่อมโยงการคมนาคมส่วนกลางเพื่อการขน
ถ่ายสินค้าเกษตรสูตลาดกระจายสินค้าส่วนกลาง
ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วน
ร่วม
มาตรการที่ 7.1 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีจานวนเพิ่มขึ้น
แนวทาง
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7.1.1 กาหนดขอบเขตพืน้ ที่ป่าอนุรักษ์ที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการวางแผนในการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟู
7.1.2 ส่งเสริมให้ยุวชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ของชุมชนในรูปแบบของการ
ร่วมกลุ่มเป็น “ยุวชนรุน่ ใหม่รักและหวงแหนป่า”
7.1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในชุมชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการดูแลทรัพยากรป่า
ไม้อย่างมีคุณภาพ ด้วยความสมดุลและยั่งยืน
7.1.4 ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ อย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด
7.1.5 จัดกิจกรรมเพื่อการรณรงค์สร้างจิตสานึกให้กับชุมชนตระหนักในความสาคัญของ
ป่าไม้กับผลกระทบจากการทาลายป่าอย่างต่อเนื่อง
7.1.6 สนับสนุนการปลูกป่าในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
มาตรการที่ 7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นในการจัดให้
มีแหล่งน้าขนาดใหญ่และแหล่งน้าชุมชน เพื่อเพิ่มปริมาณและรองรับการใช้น้าในภาคการเกษตร
อย่างเพียงพอ
แนวทาง
7.2.1 เสริมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิให้เห็นถึงความสาคัญและ
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างแหล่งน้าขนาดใหญ่ในพืน้ ที่
7.2.2 สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนเพื่อสะท้อนความต้องการที่
เป็นเอกภาพของชาวชัยภูมิ ในความจาเป็นต้องมีการพัฒนาแหล่งน้าขนาดใหญ่ของจังหวัด
7.2.3 จัดหาและระดมทุนเพื่อใช้เป็นงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างแหล่งน้าขนาดใหญ่
และแหล่งน้าของชุมชนทั้งจากรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนภายในจังหวัด
7.2.4 ผลักดันโครงการ “หนึ่งตาบล หนึ่งอ่างเก็บน้า” เพื่อให้แต่ละพื้นที่มีแหล่งน้าสารอง
เพื่อรองรับในช่วงฤดูที่มปี ริมาณน้ามากและไว้ใช้ในช่วงขาดแคลนน้า
7.2.5 วางแผนพัฒนาพืน้ ที่แหล่งน้าขนาดใหญ่และเส้นทางเข้าถึงให้สวยงาม มีจุดเด่น มีจุด
แวะพักผ่อนระหว่างทาง เพื่อเอือ้ ต่อการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนแห่งใหม่ของจังหวัดชัยภูมิ
มาตรการที่ 7.3 การนาเทคโนโลยีส นับ สนุ นการบริ ห ารจัด การสิ่ งแวดล้ อ มให้ มี
คุณภาพและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น
แนวทาง
7.3.1 ส่งเสริมการนานวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาเทคโนโลยี “เตาเผาขยะชุมชน” มาใช้ใน
การกาจัดขยะชุมชน และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในชุมชน
7.3.2 เร่งรัดการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาความรู้ของชุมชนในการจัดการมลพิษและของ
เสีย
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7.3.3 เสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการขยะและมลพิษ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
7.3.4 สร้างความพร้อมเพื่อรองรับภัยพิบัติจากธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องของภัยแล้งและ
น้าท่วม
ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ
มาตรการที่ 8.1 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทาง
8.1.1 ปรับปรุงและพั ฒนาระเบีย บ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ในการบริหารจัดการให้เอื้อต่อ
ระบบการบริ ห ารจั ด การขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและสามารถ
ตรวจสอบได้
8.1.2 ทบทวนและปรับ ปรุงกระบวนการสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
8.1.3 ปรับปรุงระบบการให้บริการในลักษณะการลดขั้นตอนการทางาน และการพัฒนาให้
มีลักษณะการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
8.1.4 พัฒนากระบวนการติดตามประเมินผล ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นจากภาค
ประชาชน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานขององค์กร
8.1.5 นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารและการให้บริการ
8.1.6 พั ฒนาดั ชนีชี้วั ด การให้บ ริก าร (KPI) ในระดับ องค์ก ร ระดั บ หน่วยงานและระดั บ
บุคคล
8.1.7 ส่งเสริมให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการบริหาร
ท้องถิ่น
มาตรการที่ 8.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทาง
8.2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อสาธารณะให้กั บ
ประชาชนในพื้นที่อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
8.2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกั บสื่อมวลชนทั้งภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่เ พื่อการ
เผยแพร่ขา่ วสารให้กับประชาชน
8.2.3 จัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานชององค์กรในรูปแบบต่างๆ
มาตรการที่ 8.3 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
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แนวทาง
8.3.1 วิเคราะห์โครงสร้างอัตรากาลังบุคลากรโดยเฉพาะสาขาเฉพาะด้านให้สอดคล้องและ
เอือ้ ต่อการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
8.3.2 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ
มากยิ่งขึน้ โดยพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพืน้ ที่และจังหวัดใกล้เคียง
8.3.3 พั ฒ นาบุ ค ลากรในหน่ว ยงานให้ มีขี ด ความสามารถด้ านภาษารองรั บ การก้า วสู่
ประชาคมอาเซียน
มาตรการที่ 8.4 สร้า งความตระหนั ก และจิต ส านึก ในการให้บ ริก ารแก่ บุ ค ลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทาง
8.4.1 ส่ ง เสริ ม การสร้ า งทั ศ นคติ ที่ ดี ใ นการปฏิ บั ติ ง านและความภั ก ดี ต่ อ องค์ ก รให้ กั บ
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.4.2 ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรมในการปฏิ บั ติ ง านให้ กั บ บุ ค ลากรขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคา
2.1 วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคา ได้กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์
ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถ
สะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ด้านต่างๆ จึงได้กาหนดวิสัยทัศน์ไว้ ดังนี้
“การบริหารอย่างมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกษตรกรรมคุณภาพยั่งยืน มุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
2.2 ยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคา ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเป็น
จุดมุ่งหมายและเป็นกรอบในการพัฒนาที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า โดยการกาหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ยึดหลักวิชาการจากผลการวิเคราะห์ข้ อมูลอย่างรอบด้าน จึงได้กาหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัด ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ
2.3 เป้าประสงค์
1. สนับสนุนระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลโดยให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการ
ปกครอง
2. บริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ย วอย่างครบถ้วนและ
ยั่งยืน
3. พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน
4. ก่อสร้างและซ่อมบารุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลให้มีความ
สะดวกได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ให้ประสบความสาเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
คมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อยและความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ
5. เสริ ม สร้ า งทั ก ษะของคนภายในชุ ม ชนทั้ ง ทางด้ า นจิ ต ใจด้ า นสุ ข ภาพอนามั ย ด้ า น
สวัสดิการและสังคม ด้านกีฬาให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้
6. สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือใน
การผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้า
2.4 ตัวชี้วัด
1. จานวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของ อบต.
2. จานวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมในด้านต่างๆ
3. จานวนประชาชนที่ได้รับการบริการสาธารณะ จาก อบต.
4. จานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน
5. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
6. จ านวนประชาชนที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
7. จานวนถนนที่สร้างได้มาตรฐาน
8. จานวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้
9. จานวนครัวเรือนที่มีน้าประปาใช้
10. จานวนแหล่งน้าที่ใช้ประโยชน์ในการทาการเกษตรและ การอุปโภคบริโภค
11. จานวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12. จานวนประชาชนที่ได้รับความใส่ใจด้านสุขภาพ
13. จานวนประชาชนที่ได้รับสวัสดิการตามสิทธิที่ควรได้รับจากภาครัฐ
14. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครัวเรือนและกลุ่มอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น
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2.5 ค่าเป้าหมาย
1. การจัดการภาครัฐที่ดแี ละมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน
2. แหล่งท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชน
3. ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทาให้ชุมชนน่าอยู่
4. การบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานมีความปลอดภัย สะดวกและรวดเร็ว
5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
6. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งพาตนเองได้
2.6 กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน
2. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มปี ระสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
3. ส่งเสริมการพัฒนาจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการท่องเที่ยว
2. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. สร้ า งจิ ต ส านึ ก และส่ ง เสริ ม ให้ ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. ส่งเสริมและรณรงค์การกาจัดขยะมูลฝอย
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. การก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า รางระบายน้า
ให้เป็นไปด้วยความสะดวก
2. การขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมไฟฟ้าภายในหมูบ่ ้าน
3. การก่อสร้างขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปา
4. การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตรและการบริโภค-อุปโภค
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
1. ส่งเสริมกิจกรรมงานรัฐพิธี ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
2. พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
3. พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุข
4. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน
5. การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมอาชีพ
1. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
2. ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพและพัฒนารายได้ในชุมชน
3. การใช้ที่ดนิ เพื่อการเกษตร
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตาบลมีจุดเด่นและจุดแข็ง ดังนี้
2.3.1 ประชาชนส่วนใหญ่มอี าชีพทาการเกษตรที่เป็นอาชีพหลัก
2.3.2 มีภูมิประเทศและอากาศรวมทั้งสภาวะแวดล้อมที่เหมาะแก่การทาการเกษตร
2.3.3 มีเส้นทางคมนาคมขนส่งเข้าออกพื้นที่การเกษตร สามารถติดต่อได้ตลอดพื้นที่ และ
มีถนนสายหลักตัดผ่าน
2.3.4 มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
ฉะนั้น ด้วยสภาพพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคาที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้ง
ทรัพ ยากรธรรมชาติและปัจจัย ที่เ อื้อต่างๆ จึงเหมาะแก่ก ารทาการเกษตร จึงก าหนดจุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ (Positioning) ของตาบลภูแคนคา
 พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งเพื่อรองรับการขยายตัวทางการเกษตร
 เป็นชุมชนเกษตรกรรมก้าวหน้าและยั่งยืน
 เป็นแหล่งผลิตพืชผลการเกษตรคุณภาพ
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
จากประเด็ น ความเชื่ อ มโยงยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส าคั ญ ของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน
ในการนามาเป็นแนวทางกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการ
กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นการนาภูมิคุ้มกันที่มีอยู่
พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคมุ้ กันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจ
ของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมโดยให้
ความสาคัญกับการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจภายในชุมชนให้มคี ุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชน
อย่ า งคุ้ ม ค่ า และเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด รวมทั้ ง สร้ า งโอกาสทางเศรษฐกิ จ ด้ ว ยฐานความรู้ เทคโนโลยี
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะ
นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคา
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคา (ใช้การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) องค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคา
ได้วเิ คราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาโอกาสการพัฒนาในอนาคต โดยการวิเคราะห์ใช้
หลัก SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค) ดังนี้
จุดแข็ง (S:Strength)
1. มีสภาพพื้นที่เหมาะสมในการทาการเกษตร สามารถเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิด
ได้แก่ ข้าว มันสาปะหลัง อ้อย และยางพารา
2. มีแหล่งน้าธรรมชาติ เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง เพื่อทาการเกษตร
3. มีทรัพยากรป่าไม้ ภูเขา และมีน้าชีไหลผ่านตอนบนเหมาะที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์
4. มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เช่น ผักหวาน เห็ด หน่อไม้ เป็นต้น
5. มีโรงเรียนสถานศึกษาเพียงพอ สามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนได้อย่างทั่วถึง
6. มีสถานบริการด้านสาธารณสุขและบุคลากร โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จานวน 2 แห่ง สาหรับให้บริการประชาชน
7. มีบริการรถหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินไว้คอยบริการผู้ป่วยหรือผู้ประสบเหตุในตาบล
8. มีที่พักสายตรวจ 1 แห่ง สาหรับสอดส่องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน
9. มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาจนถึง
ปัจจุบัน
10. ผู้นาชุมชนสมานสามัคคีมีความร่วมมือกันในการปกครองและการบริหารการพัฒนา
11. มีองค์การบริหารส่วนตาบลที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการบริการสาธารณะและ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
12. มีการประสานความร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลกับภาคีเครือข่าย
13. มีกลุ่ม/มวลชน/องค์กรต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ให้กับคนในชุมชน
14. มีการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริมภายในครัวเรือน
15. มีเส้นทางคมนาคมขนส่งเชื่อมต่อระหว่างหมูบ่ ้าน และตาบล
16. มีที่สาธารณะประโยชน์สาหรับพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ในชุมชน
จุดอ่อน (W:Weakness)
1. ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล
2. มีแหล่งต้นน้าแต่ขาดการพัฒนาระบบการกักเก็บที่ดที าให้นาไม่
้ พอใช้ตลอดปี
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3. ขาดระบบการวางผังเมืองที่ได้มาตรฐาน
4. เส้นทางคมนาคมยังไม่ได้มาตรฐาน
5. ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการยังมีไม่เพียงพอ
6. ประชาชนยังขาดความเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของตน
7. เด็กและเยาวชนบางส่วนที่มีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเสพสารเสพติด
8. ปัญหาหนี้สนิ ในครัวเรือน
9. ประชาชนขาดแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการลงทุนในอัตราดอกเบีย้ ต่า
10. พืน้ ที่การเกษตรส่วนใหญ่ไม่มเี อกสารสิทธิ์
11. มีการบุกรุก รุกล้าที่สาธารณประโยชน์
12. ที่ดินส่วนใหญ่เป็นของ สปก.และป่าสงวนแห่งชาติ ถูกจากัดในด้านการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
มูลค่าของที่ดิน เช่น การพัฒนาด้านกิจการพาณิชย์
13. ประชาชนยังมีค่านิยมที่ใช้สารเคมีในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
14. แหล่งท่องเที่ยวในพืน้ ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก ขาดการบริหาร
จัดการ
15. ขาดการส่งเสริมด้านการกีฬา
โอกาส (O:Opportunity)
1. จังหวัดชัยภูมิสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคา ที่มี
แผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
2. มีความเหมาะสมในการลงทุนด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
3. สามารถพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว
4. การกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นเพิ่มโอกาสในการพั ฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนทาให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ดียิ่งขึ้น และมีอิสระในการบริหารจัดการใน
พืน้ ที่มากขึ้น
5. รัฐบาลมีนโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง
6. นโยบายสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ.2558
อุปสรรค (T:Threat)
1. การจัดสรรงบประมาณและระยะเวลาการเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับเวลาดาเนินการ
2. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
3. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
4. ปัจจัยการผลิตในภาคเกษตรมีราคาสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อการผลิตภาคเกษตรและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน
5. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า การลงทุนเพื่อการผลิตสูง
6. ผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมืองระดับประเทศ
7. ปัญหาภัยคุกคามต่างๆ จากการเปิดเสรีการค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน
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8. ปัญหาภัยธรรมชาติ
9. การกระจายอานาจยังไม่มปี ระสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
10. ทัศนคติที่เหมาะสมต่อการพัฒนาของผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในเกณฑ์ต่า
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมายกลุ่ม เป้าหมาย และการคาดการณ์
แนวโน้มในอนาคต
ปัญหา
1. ด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐาน

ขอบข่ายและปริมาณปัญหา
1.1 เส้นทางคมนาคมขนส่ง ส่วน
ใหญ่เป็นถนนลูกรัง มีสภาพเป็ น
หลุมเป็นบ่อ มีฝุ่นละออง ปัญหา
น้ าเซาะข้ า งทางท าให้ ถ นนแคบ
ไม่ ส ะดวกในการเดิน ทางสั ญ จร
และพื้น ที่การเกษตรบางแห่ ง ยั ง
ไม่มีถนนสาหรับรถบรรทุกวิ่งขน
ถ่ายผลผลิตทางการเกษตรเข้าถึง
1.2 ไม่มีระบบการระบายน้า เพื่อ
แก้ปัญ หาเวลาฝนตกน้าไหลเข้า
บ้านเรือน และรองรับน้าเสียจาก
ครัวเรือน

1.3 น้ าประปาไม่ ส ะอาดและไม่
เพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของ
ประชาชน
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พื้นที่เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
ทุกหมู่บา้ น

การคาดการณ์แนวโน้ม
ในอนาคต
ความต้องการเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย
และรวดเร็วในการเดินทาง
และการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร จะมีเพิ่มมากขึ้น

ทุกหมู่บา้ น

การเพิ่มขึ้นของจานวนประชากร
และครัวเรือนทาให้การใช้ชวี ติ
ประจาและกิจกรรมในแต่ละวัน
เพิ่มขึ้น จาเป็นต้องมีระบบระบาย
น้าภายในชุมชนเพื่อรองรับการ
ระบายน้าเสียจากครัวเรือนเพื่อ
รักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน

ทุกหมู่บา้ น

การเพิ่มขึน้ ของจานวน
ประชากรและครัวเรือน ทาให้
ความต้องการใช้น้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคมีมากขึ้น อาจ
ส่งผลให้แหล่งน้าที่ใช้ในการ
ผลิตน้าประปามีไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ จึงจาเป็นต้อง
เพิ่มแหล่งน้าใต้ดนิ และผิวดิน
สาหรับผลิตน้าประปาเพิ่มขึน้

ปัญหา
1. ด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐาน

2. ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต

ขอบข่ายและปริมาณปัญหา
1.4 ไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน
โดยเฉพาะครั ว เรื อ นที่ ตั้ ง อยู่
ห่างไกลจากแหล่งชุมชน รวมถึง
ไฟฟ้ า สาธารณะริ ม ทางยั ง ไม่
ทั่ ว ถึ ง ซึ่ ง แสงสว่ า งไม่ เ พี ย งพอ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความไม่ ป ลอดภั ย ใน
ชีวติ และทรัพย์สิน
1.5 ขาดแคลนแหล่ ง น้ าเพื่ อ
การเกษตรและอุปโภคบริโภค มี
ไม่เพียงพอโดยเฉพาะฤดูแล้ง

2.1 การแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในกลุ่มเยาวชนและวัยรุน่

2.2 การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ
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พื้นที่เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
ทุกหมู่บา้ น

การคาดการณ์แนวโน้ม
ในอนาคต
ขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะให้มีไฟฟ้าและ
แสงสว่างอย่างทั่วถึงเพียงพอ
เพิ่มความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

ทุกหมู่บา้ น

การเพิ่มขึน้ ของจานวน
ประชากร และการขยายตัว
ทางการเกษตร การส่งเสริม
การปลูกพืชทางการเกษตร
ทาให้ความต้องการใช้น้าเพื่อ
การเกษตรและการอุปโภค
บริโภคมีปริมาณเพิ่มขึน้ เรื่อยๆ
ซึ่งท้องถิ่นต้องบริหารจัดการ
จัดหาให้เพียงพอ

เยาวชนและวัยรุน่
ทุกหมู่บา้ น

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ปัญหาครอบครัว พฤติกรรม
เลียนแบบ อาจส่งผลให้การ
แพร่ระบาดของยาเสพติด
ยังคงมีอยู่ในชุมชน

ทุกหมู่บา้ น

จากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศ การเคลื่อน ย้าย
แรงงานต่างด้าว (เมื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน) ส่ง ผลให้
เกิดโรคติดต่อตามมา ท้องถิ่น
ต้องเฝ้าระวัง รณรงค์ให้
ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพ
ของตนเอง ป้องกันและจากัด
แหล่งกาเนิดโรคติดต่อ

ปัญหา
2. ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต

3. ด้านเศรษฐกิจ

ขอบข่ายและปริมาณปัญหา
2.3 ปัญหาการก้าวเข้าสูส่ ังคม
ผู้สูงอายุ

พื้นที่เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ

2.4 ปั ญ หาครอบครั ว เด็ ก และ
ผู้สู งอายุ อยู่ตามล าพั ง ผู้สู งอายุ
รับภาระในการดูแลเด็ก

เด็กและผู้สงู อายุ

2.5 รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย

ทุกหมู่บา้ น

3.1 ปั ญ หาราคาผลผลิ ต ทาง
การเกษตรตกต่ า ผลผลิ ต ล้ น
ต ล า ด แ ล ะ ปุ๋ ย ย า เ ค มี ท า ง
การเกษตรมีราคาแพง

ทุกหมู่บา้ น
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การคาดการณ์แนวโน้ม
ในอนาคต
ประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสูส่ ังคม
ผู้สูงอายุ ซึง่ จะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึน้
ทุกปี ท้องถิ่นจึงต้องมีการ
เตรียมพร้อมรับมือในด้าน
สวัสดิการ การอานวยความ
สะดวก การส่งเสริมอาชีพและ
การดูแลสุขภาพของผูส้ ูงอายุ
ค่าครองชีพที่สูงขึ้น และการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจทาให้ วัย
แรงงานไปทางานในเมืองหรือ
ต่างจังหวัดปล่อยให้เด็กและ
ผู้สูงอายุอยูก่ ันตามลาพัง
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ซึ่งผลผลิตไม่
มีความแน่นอนขึ้นอยู่กับสภาพ
ดินฟ้าอากาศ ประชาชนควรมี
อาชีพเสริม เพื่อให้มีรายได้
เพียงพอต่อการดารงชีพ ท้องถิ่น
ควรให้การสนับสนุนส่งเสริม
กลุ่มอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ปัญหายังคงมีตอ่ เนื่อง โดย
เฉพาะเมื่อเข้าสูป่ ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน การค้าขาย
อย่างเสรีทาให้เกิดการแข่งขันทั้ง
ด้านราคาและคุณภาพของ
ผลผลิต ท้องถิ่นจึงต้องส่งเสริม
ให้กลุม่ เกษตรกรได้พัฒนา
ศักยภาพการผลิตและคุณภาพ
ของสินค้าให้สามารถแข่งขันกับ
ประเทศเพื่อนบ้านได้ และต้อง
ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ เพื่อ
ลดต้นทุนการผลิต และเพื่อส่ง
เสริมสุขอนามัยของผู้บริโภคไป
พร้อมกัน

ปัญหา
3. ด้านเศรษฐกิจ

ขอบข่ายและปริมาณปัญหา
3.2 กลุ่มอาชีพต่างๆ ในหมู่บา้ น
ขาดเสถียรภาพในการบริหาร
จัดการของกลุม่ ทาให้ไม่ตอ่ เนื่อง
และไม่ยั่งยืน

พื้นที่เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
ทุกหมู่บา้ น

3.3 ผู้ประกอบอาชีพต่างๆ ยัง
ขาดองค์ความรู้ และทักษะในการ
ประกอบอาชีพ

ทุกหมู่บา้ น

3.4 แหล่งท่องเที่ยวไม่ได้
มาตรฐาน ขาดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง

แหล่งท่องเที่ยว
ภายในตาบล
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การคาดการณ์แนวโน้ม
ในอนาคต
เนื่องจากการเข้าสูป่ ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนที่มีการค้า
ขายอย่างเสรี ทาให้การแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจสูง จะเกิดการ
รวมตัวของกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อ
พัฒนาการผลิตและผล ผลิตให้
มีคุณภาพเพื่อแข่งขันกับประเทศ
เพื่อนบ้านได้ ท้องถิ่นควรให้การ
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและ
สนับสนุนงบประมาณให้แก่กลุ่ม
อาชีพต่างๆ เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เนื่องจากการเข้าสูป่ ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนที่มีการค้า
ขายอย่างเสรี ทาให้การแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจสูง ท้องถิ่นควรให้
การส่งเสริมด้านองค์ความรู้และ
ทักษะเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้
ประกอบอาชีพด้านต่างๆ เพื่อให้
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การท่องเที่ยวเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้แก่คนใน
ชุมชนได้อีกทางหนึ่ง หากแหล่ง
ท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงให้ได้มาตรฐานเป็นที่
รู้จักของคนทั่วไปนักท่องเที่ยว
เข้ามาเที่ยวมากขึน้ ส่งผลให้
ชุมชนมีรายได้จากนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น ท้องถิ่นควรให้
ความสาคัญในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวปรับปรุงพัฒนาให้ได้
มาตรฐานทั้งด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

ปัญหา

ขอบข่ายและปริมาณปัญหา

4. ด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม

4.1 ปัญหาการบุกรุกที่
สาธารณประโยชน์เพือ่ อยู่อาศัย
และทากิน

4.2 ปัญหาไฟป่า

พื้นที่เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
ทุกหมู่บา้ น

พืน้ ที่ปา่ สาธารณะ
ป่าชุมชน

4.3 การบริหารจัดการขยะมูล
ฝอย ยังไม่มีระบบกาจัดขยะ
ภายในชุมชน ไม่มสี ถานที่ทง้ิ ขยะ

ทุกหมู่บา้ น

การคาดการณ์แนวโน้ม
ในอนาคต
แนวโน้มการขยายตัวของจานวน
ประชากรเพิ่มขึ้น ทาให้มีการบุก
รุกเข้าไปในเขตที่สาธารณะเพื่อ
สร้างที่อยูอ่ าศัย และลุกล้าที่
สาธารณะเพื่อทาการเกษตร
มากขึ้น
เกิดจากความมักง่ายขาดความ
ยัง้ คิดของน้ามือมนุษย์ และไฟ
ป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
เนื่องจากภาวะโลกร้อนใน
ปัจจุบันที่มีความรุนแรงมากขึ้น
แนวโน้มการขยายตัวของจานวน
ประชากรและการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ทาให้ปริมาณขยะมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว
หากปล่อยให้ครัวเรือนกาจัดเอง
คงไม่เพียงพอ อาจมีการลักลอบ
นาขยะไปทิง้ ในที่สาธารณะซึ่งจะ
ก่อให้เกิดมลพิษอื่นๆ ตามมา

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
การใช้ผังเมืองรวม มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินโครงข่าย
คมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้ องกับการขยายตัว
ของชุมชนในอนาคต ซึ่งความเจริญและการขยายตัวอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น
ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ปัญหาด้านการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม
ปัญหาที่ดนิ ทากิน เป็นต้น
สาหรับที่ดนิ ในเขตตาบลภูแลนคาเป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม เพื่อรองรับการ
ขยายตัว ของจานวนประชากรที่เ พิ่ม ขึ้น และการเติ บ โตทางเศรษฐกิจ เพื่อ ให้ชุ มชนในระดั บ หมู่ บ้า น
สามารถเติบโตอย่างมีระเบียบมีแผนการขยายตัวอย่างเป็นระบบ จึงควรมีแนวทางการจัดระเบียบผัง
เมืองในอนาคต ดังนี้
1. ที่ดินประเภทเกษตรกรรม ควรเพิ่มประสิทธิภาพในกรณีเพิ่มผลผลิตแทนการขยายพื้นที่
การเกษตรเข้าไปพื้นที่ป่าชุมชน โดยการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพดิน ฤดูกาลปลูกและปริมาณน้า
รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมี
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2. ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย ควรมีการขยายตัวโดยใช้พื้นที่ว่างเปล่าภายในชุ มชน/หมู่บ้าน
และพื้ น ที่ ต่ อ เนื่ อ ง ไม่ ค วรขยายตั ว กระจั ด กระจายเข้ า ไปในพื้ น ที่ เ กษตรกรรมและควรส่ ง เสริ ม ให้ มี
สภาพแวดล้อมที่ดีภายในหมู่บ้าน เช่น การปลูก ต้นไม้ การรัก ษาความสะอาด จัดสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมสาหรับการอยู่อาศัย
3. ด้านการคมนาคมขนส่ง เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล
ภูแลนคาเป็นที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม จึงจาเป็นต้องพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งจัดระบบถนนเชื่อมโยง
โครงข่ายระดั บ อาเภอ ตาบล และหมู่บ้าน และพัฒนาปรับ ปรุงถนนสู่พื้นที่เ กษตร เพื่อความสะดวก
รวดเร็วและเพิ่มความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง
4. ด้านการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
- ไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั้งและปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้ารายทางสองข้าง
ทางภายในหมูบ่ ้าน เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
- ประปาหมู่ บ้ า น ขยายเขต และปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมระบบประปาหมู่ บ้ า น เพื่ อ ให้ มี
น้าประปาใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน และปรับปรุงคุณภาพน้าที่ดีในการอุปโภคบริโภคและเพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน
- แหล่งน้าเพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภค จัดหาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร และอุปโภค
บริโภค เช่น ก่อสร้างฝาย ขุดลอก ขุดขยายสระ เพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้า
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคา
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2561-2564)
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

1.ความมั่นคง

1.การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพความเป็น
มนุษย์

7.การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและ
ระบบโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด

1. เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม และ
แปรรูปอาหารเข้าสูค่ รัวโลก

2.การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

2.การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเลื่อมล้าใน
สังคม

3.การพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

4.การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและความเท่า
เทียมกันในสังคม

5.การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3.การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน

4.การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

5.การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคงและยั่งยืน

8.การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

2. ยกระดับการบริหารจัดการท่องเทีย่ วอารยธรรม
ไหม และการค้าชายแดนเชื่อมโยงกลุม่ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
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9.การพัฒนาเมืองและพืน้ ที่
เศรษฐกิจ

แบบ ยท.01

6.การปรับสมดุล
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

6.การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย

10.ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการพัฒนา

3. พัฒนาระบบ Logistic เชื่อมโยงในภูมิภาค
และประเทศในอาเซียน

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด

1. เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม และ
แปรรูปอาหารเข้าสูค่ รัวโลก

ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ชัยภูมิ

1.พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการ
จัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่ม
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.
ในเขตจังหวัด
ชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อบต.

เป้า
ประสงค์

1.การพัฒนาคนและ
สังคมที่ดีมคี ุณภาพ

2. ยกระดับการบริหารจัดการท่องเทีย่ วอารยะธรรม
ไหม และการค้าชายแดนเชื่อมโยงกลุม่ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

3.บริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

2.พัฒนาการท่องเที่ยวให้มคี ุณภาพ
ได้มาตรฐาน

3.การพัฒนา ศักยภาพ
และขีดความสามารถ
ด้านการเกษตร

1.การบริหารจัดการ
บ้านเมืองทีด่ ี

2.การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว

สนับสนุนประชาชนทุกภาค
ส่วนให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและตรวจสอบการ
ทางานเพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสในการบริหารและ
การปกครอง

บริหารจัดการและการ
พัฒนาทรัพยากร
ธรรมชาติและการ
ท่องเที่ยวอย่างครบ
ถ้วนยั่งยืน

4. การพัฒนา
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยว

6.การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่อ
รองรับการเป็นศูนย์กลางทาง
การตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศ
ในประชาคมอาเซียน

3. การพัฒนาด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมอัน
พึงปรารถนาร่วมกัน
ไม่ให้มีปัญหาภายใน
ชุมชน

3. พัฒนาระบบ Logistic เชื่อมโยงในภูมิภาค
และประเทศในอาเซียน

4.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ ฐาน

เส้นทางคมนาคมได้
มาตรฐานระบบ
สาธารณูปโภคและ
ระบบสาธารณูปการ
ทั่วถึง
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4.พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
และยั่งยืน

5.การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต

เสริมสร้างทักษะของ
คนภายในชุมชนทัง้ ทางด้าน
จิตใจ ด้านการศึกษา ด้าน
สุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการ
และสังคม ด้านกีฬา ให้มี
คุณภาพและพึง่ พาตนเองได้

8.การบริหารจัดการบ้าน
เมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ

6.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และส่งเสริมอาชีพ

สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล
ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ผลิตผลทางการเกษตรอินทร์ย์ ให้มี
ความสามารถและทักษะในการพัฒนา
ฝีมือในการเพิ่มมูลค่าของสินค้า

เป้า
ประสงค์

กลยุทธ์

แผนงาน

ผลผลิต/
โครงการ

สนับสนุนประชาชนทุกภาค
ส่วนให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและตรวจสอบการ
ทางานเพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสในการบริหารและ
การปกครอง

1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและองค์กรทุก
ภาคส่วน
2.ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร
และองค์กรให้มีประสิทธิ
ภาพในการปฏิบัติราชการ
3.ส่งเสริมการพัฒนาจัด
ระเบียบของชุมชนและสังคม
4.การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

บริหาร
งานทั่วไป

โครงการ

บริหารจัดการและการ
พัฒนาทรัพยากร
ธรรมชาติและการ
ท่องเที่ยวอย่างครบ
ถ้วนยั่งยืน

1. พัฒนาโครง
สร้างพืน้ ฐานทาง
การท่องเที่ยว
2.ส่งเสริม
สนับสนุนและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว

การรักษาความ
สงบภายใน

โครงการ

โครงการ

พัฒนาระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมอัน
พึงปรารถนาร่วมกัน
ไม่ให้มีปัญหาภายใน
ชุมชน

1.สร้างจิตสานึกและสนับสนุน
ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2.ส่งเสริมและสนับสนุนงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
3.ส่งเสริมและรณรงค์การ
กาจัดขยะมูลฝอย

สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

โครงการ

เส้นทางคมนาคมได้
มาตรฐานระบบ
สาธารณูปโภคและ
ระบบสาธารณูปการ
ทั่วถึง

1.ก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง และซ่ อ มแซม
ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า
รางระบายน้าให้เ ป็ น ไปด้ว ยความ
สะดวก
2.ขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซม
ไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน
3.ก่อ สร้า งขยายเขตปรับ ปรุ ง และ
ซ่อมแซมระบบประปา
4.พั ฒ นาแหล่ง น้ าเพื่อ การเกษตร
และการบริโภค-อุปโภค

การศาสนา วัฒนาธรรม
และ นันทนาการ

โครงการ

โครงการ
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การเคหะ
และชุมชน

โครงการ

เสริมสร้างทักษะของ
คนภายในชุมชนทัง้ ทางด้าน
จิตใจ ด้านการศึกษา ด้าน
สุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการ
และสังคม ด้านกีฬา ให้มี
คุณภาพและพึง่ พาตนเองได้

1.ส่ ง เสริ ม การศาสนา พั ฒ นาด้ า น
คุณธรรมจริยธรรม สืบสานประเพณี
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
3.การพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมด้าน
สาธารณสุข
4 . ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ด้ า น
สวัสดิการของชุมชน
5.การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ

การเกษตร

โครงการ

สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล
ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์ ให้มี
ความสามารถและทักษะในการพัฒนา
ฝีมือในการเพิ่มมูลค่าของสินค้า

โครงการ

การศึกษา

โครงการ

1.ส่งเสริมศักยภาพและขีด
ความสามารถในการเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร
2.ส่ ง เสริ ม การสร้ า งงาน
สร้ า งอาชี พ และพั ฒ นา
รายได้ในชุมชน
3.การใช้ที่ดินเพื่อการ
เกษตร

สาธารณสุข

โครงการ

โครงการ

สังคม
สงเคราะห์

โครงการ

แบบ ยท.02

3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map)
การบริหารอย่างมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกษตรกรรมคุณภาพยั่งยืน มุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
เพื่อสนับสนุน
ประชาชนทุก
ภาคส่วนให้มี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาและตรวจ

สอบการทางาน
เพื่อให้เกิดความ
โปร่ง ใสในการ
บริหารและการ
ปกครอง

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

แผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยว

เพื่อบริหาร
จัดการและ
การพัฒนา
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และการท่อง
เที่ยวอย่าง
ครบถ้วน
และยั่งยืน

การจัดการภาครัฐที่
ดีและมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน

1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและองค์กร
ทุกภาคส่วน
2.ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร
และองค์กรให้มปี ระสิทธิ
ภาพในการปฏิบัติราชการ
3.ส่งเสริมการพัฒนาจัด
ระเบียบของชุมชนและ
สังคม
4.การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
เพื่อพัฒนา
ระบบการจัด
การสิ่งแวดล้อม
อันพึงปรารถนา
ร่วมกันไม่ให้มี
ปัญหาภายใน
ชุมชน

แหล่งท่องเที่ยวเป็นที่รู้จัก
ของคนทั่วไป สร้างราย
ได้จากการท่องเที่ยวสู่
ชุมชน

1.พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานทาง
การท่องเที่ยว
2.ส่งเสริมและ
พัฒนา การ
ท่องเที่ยว

แผนงาน การ แผนงาน
รักษาความสงบ สร้างความเข้ม
ภายใน
แข็งของ ชุมชน

เพื่อก่อสร้างและซ่อมบารุง
โครงสร้างพื้นฐานในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลให้มี
ความสะดวกได้มาตรฐานเพื่อ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ
ให้ประสบความสาเร็จโดย
เฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคม
ขนส่งด้านความสงบเรียบร้อย
และความสงบสุขของ
ประชาชนและด้านเศรษฐกิจ

ทรัพยากรธรรมชาติมี
ความอุดมสมบูรณ์
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ทาให้ชุมชนน่าอยู่

1.สร้างจิตสานึกและ
สนับสนุนส่งเสริมให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และฟื้น
ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.ส่งเสริมและสนับ
สนุนงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
3.ส่งเสริมและรณรงค์
การกาจัดขยะมูลฝอย

เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะของคนภาย
ในชุมชนทัง้ ทาง
ด้านจิตใจด้าน
การศึกษาด้าน
สุขภาพอนามัย
ด้านสวัสดิการและ
สังคมด้านกีฬาให้มี
คุณภาพ และ
พึ่งพาตนเองได้

การบริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานมี
ความปลอดภัย
สะดวกและรวดเร็ว

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และ
ส่งเสริมอาชีพ
เพื่อสนับสนุนเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน
ทางเศรษฐกิจระดับ
บุคคล ครอบครัว และ
ชุมชนท้องถิ่นโดย
เฉพาะผลิตผลทางการ
เกษตรอินทรียใ์ ห้มีความ
สามารถและทักษะในการ
พัฒนาฝีมือในการผลิต
เพิ่มมูลค่าของสินค้า

ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ
ที่ดี

1.ส่งเสริมการศาสนาพัฒนา
ด้านคุณธรรม จริยธรรมสืบ
สานประเพณี วัฒนธรรม
และภูมปิ ัญญา ท้องถิ่น
2.การพัฒนาและส่งเสริม
ซ่อมแซมไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน การศึกษา
3.ก่อสร้างขยายเขตปรับ
3.การพัฒนาและส่งเสริม
ปรุงและซ่อมแซมระบบประปา กิจกรรมด้านสาธารณสุข
4.พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการ 4.การพัฒนาและส่งเสริมด้าน
เกษตรและการบริโภคสวัสดิการของชุมชน
อุปโภค
5.การพัฒนาและส่งเสริมการ
กีฬาและนันทนาการ
1.ก่อสร้างปรับปรุงและซ่อม
แซม ถนน สะพาน ทางเท้า
ท่อระบายน้า รางระบายน้า
ให้เป็นไปด้วยความสะดวก
2.ขยายเขตปรับปรุงและ

แผนงานการศาสนา
วัฒนาธรรมและ
นันทนาการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน
การเคหะ
และชุมชน

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การศึกษา

ประชาชนมี
ศักยภาพมีรายได้
เพียงพอสามารถ
พึ่งตนเองได้

1.ส่งเสริม
ศักยภาพและขีด
ความสามารถใน
การเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร
2.ส่งเสริมการ
สร้างงานสร้าง
อาชีพและพัฒนา
รายได้ในชุมชน
3.การใช้ท่ดี ินเพื่อ
การเกษตร

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห์

แบบ ยท.03

3.5 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคา
ความเชือ่ มโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด
พัฒนาสังคม
และคุณภาพ
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
การบริหาร
จัดการบ้าน
เมืองที่ดีมี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์
อปท.
การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการบ้าน
เมืองที่ดี

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/โครงการ

สนับสนุน
จานวนประชาชนที่มี
ประชาชนทุกภาค ส่วนร่วมในกิจกรรม
ส่วนให้มีส่วนร่วม ต่างๆของ อบต.
ในการพัฒนาและ
ตรวจสอบการ
ทางานเพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสใน
การบริหารและ
การปกครอง
-จานวนบุคลากรที่
ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาเพิ่มศักยภาพใน
การปฏิบัติราชการ
-ระดับผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
ดาเนินงานของ อบต.

ค่าเป้าหมาย
61 62 63 64
9

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

กลยุทธ์

ผลผลิต/
โครงการ

3

6

12 ปีละ 3 โครงการ 1.ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนและ
องค์กรทุกภาคส่วน

-สนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
และประชาคม
-ส่งเสริมให้ประชาชน
และองค์กรเข้ามามี
บทบาทและส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น
-ส่งเสริมประชาธิปไตยในทุกระดับ

8

16 24 32 ปีละ 8 โครงการ 2.ส่งเสริมพัฒนา
บุคลากรและ
องค์กรให้มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ

-สนับสนุนส่งเสริม
เพิ่มความรู้ทักษะ
ศักยภาพแก่บุคลากร
องค์การบริหารส่วน
ตาบล
-ส่งเสริมสนับสนุน
ศักยภาพในการ
บริหารจัดการ
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

หน่วย
สนับสนุน

สานักปลัด

กองช่าง
กองคลัง

ความเชือ่ มโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด
พัฒนาสังคม
และคุณภาพ
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
การบริหาร
จัดการ
บ้านเมือง
ที่ดีมีประ
สิทธิ ภาพ

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/โครงการ

ค่าเป้าหมาย
61 62 63 64

การบริหาร
จัดการบ้าน
เมืองที่ดี

สนับสนุน
ประชาชนทุกภาค
ส่วนให้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาและ
ตรวจสอบการ
ทางานเพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสใน
การบริหารและ
การปกครอง

-ร้อยละของประชาชน
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
-ร้อยของประชาชนที่
มีความรู้ในระบบ
ประชาธิปไตย

5

10

15 20 ปีละ 5 โครงการ 3.ส่งเสริมการ
พัฒนาจัดระเบียบ
ของชุมชนและ
สังคม

-ส่งเสริมเพิ่ม
ศักยภาพการดูแล
รักษาความสงบความ
ปลอดภัยภาย ใน
ชุมชน
-ส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับระบอบ
ประชาธิปไตย
-ส่งเสริมการจัด
ระเบียบชุมชนสังคม

-จานวนผู้ค้าและผู้
เสพยาเสพติดลดลง

3

6

9

-ส่งเสริมสนับสนุน
การป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
-สนับสนุนการบาบัด
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
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ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

กลยุทธ์

12 ปีละ 3 โครงการ 4. ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

หน่วย
สนับสนุน

สานักปลัด

กอง
สวัสดิการ
สังคม

กองช่าง

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพได้
มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
การพัฒนา
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์

การพัฒนา
ด้านการ
ท่องเที่ยว

บริหารจัดการ
และการพัฒนา
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
การท่องเที่ยว
อย่างครบถ้วน
ยั่งยืน

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ความก้าวหน้า
61 62 63 64 ของเป้าหมาย

จานวนแหล่งท่องเที่ยว 2
ที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ
และได้มาตรฐาน (มี
ระบบสาธารณูปโภค
และความปลอดภัย)

4

8

10 ปีละ 2
โครงการ

จานวนนักท่องเที่ยวที่
เพิ่มขึน้

4

6

8

2
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ปีละ 2
โครงการ

กลยุทธ์

ผลผลิต/
โครงการ

1.พัฒนาโครงสร้าง -ก่อสร้างปรับปรุง
พืน้ ฐานทางการ
ซ่อมแซมถนนเข้าสู่
ท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว
-ขยายเขตไฟฟ้าสู่แห่ง
ท่องเที่ยว
-ก่อสร้างระบบ
ประปาขยายเขต
ประปาสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว
-พัฒนาปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยว
2.ส่งเสริม
-ส่งเสริมการ
สนับสนุนและ
ประชาสัมพันธ์การ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
-ส่งเสริมและ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยว

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

หน่วย
สนับสนุน
กองช่าง

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด
บริหารจัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วมอย่าง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
บริการจัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วน
ร่วมและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ความก้าวหน้า
61 62 63 64 ของเป้าหมาย

การพัฒนา
ด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

พัฒนาระบบ
การจัดการ
สิ่งแวดล้อมอัน
พึงปรารถนา
ร่วมกันไม่ให้มี
ปัญหาภายใน
ชุมชน

-จานวนประชาชน
ที่มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

3

6

9

จานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดาเนิน
การ

3

6

จานวนขยะมูลฝอย
ในชุมชน
ลดลง

3

6
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กลยุทธ์

ผลผลิต/
โครงการ

12 ปีละ 3
โครงการ

1.สร้างจิตสานึก
และส่งเสริมให้
ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม

9

12 ปีละ 3
โครงการ

9

12 ปีละ 3
โครงการ

2.ส่งเสริมและ
สนับสนุนงาน
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย
3.ส่งเสริมและ
รณรงค์การกาจัด
ขยะมูลฝอย

-รณรงค์ส่งเสริมเพื่อ
สร้างจิตสานึกให้
ชุมชนเกิดความ
หวงแหนและอนุรักษ์
ทรัพยากรสิ่งแวด
ล้อม
-ส่งเสริมปลูกป่า
เพิ่มพืน้ ที่สีเขียว
-จัดตั้งธนาคาร
ต้นไม้
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ทั่วไปและการดูแล
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
-ส่งเสริมสนับสนุน
การกาจัดขยะครบ
วงจร
-รณรงค์สร้าง
จิตสานึกในการจากัด
ขยะมูลฝอย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

หน่วย
สนับสนุน
กองช่าง

สานักปลัด

สานักปลัด

กองช่าง

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด
พัฒนาขีดความ
สามารถในการ
ผลิตการจัดการ
สินค้าและบริการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม
อย่างมีระสิทธิ
ภาพและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
อปท.
จังหวัด
การพัฒนา
การพัฒนา
โครงสร้างพื้น ด้านโครงสร้าง
ฐานเพื่อรอง
พืน้ ฐาน
รับการเป็น
ศูนย์กลางทาง
การตลาดและ
การเชื่อมโยงสู่
ประเทศใน
ประชาคม
อาเซียน

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย
เส้นทางคมนาคมได้ จานวนถนน สะพาน 20 40 60 80 ปีละ 20
มาตรฐานระบบ
ท่อระบายน้า ราง
โครงการ
สาธารณูปโภค
ระบายน้าที่ได้
ทั่วถึง
มาตรฐานเพิ่มขึน้

-จานวนครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึน้
-เพิ่มความส่อง
สว่างภายในหมู่บ้าน

ค่าเป้าหมาย
61 62 63 64

5

10

- 80 -

15

20 ปีละ 5
โครงการ

กลยุทธ์

1.การก่อสร้าง
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซม ถนน
สะพาน ทางเท้า
ท่อระบายน้า
รางระบายน้าให้
เป็นไปด้วยความ
สะดวก

2.การขยายเขต
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้าน

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
-ก่อสร้างถนน คสล. กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน,
ตาบล
-ก่อสร้างถนนลาด
ยางเชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน, ตาบล
-ก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน,
ตาบล
-ก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดิน
ภายในหมู่บ้าน,
ตาบล
-ก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซม สะพาน
-ขยายเขตไฟฟ้า
กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน
-ติดตั้ง ปรับปรุง
ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะภายใน
หมู่บ้าน

หน่วย
สนับสนุน
อบจ.

การไฟฟ้า

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด
พัฒนาขีดความ
สามารถในการ
ผลิตการจัดการ
สินค้าและบริการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม
อย่างมีระสิทธิ
ภาพและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
อปท.ในเขต
อปท.
จังหวัด
การพัฒนา
การพัฒนา
เส้นทางคมนาคมได้
โครงสร้างพื้น ด้านโครงสร้าง มาตรฐานระบบ
ฐานเพื่อ
พืน้ ฐาน
สาธารณูปโภคทั่วถึง
รองรับ
การเป็นศูนย์
กลางทางการ
ตลาดและการ
เชื่อมโยงสู่ประ
เทศในประชา
คมอาเซียน

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ความก้าวหน้า
61 62 63 64 ของเป้าหมาย

กลยุทธ์

ผลผลิต/
โครงการ
-ขยายเขตน้า
ประปาภายใน
หมู่บ้าน
-ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน
-ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบระปาหมู่บ้าน
-ก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซมถังพักน้า
-ก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซมฝาย
-ขุดเจาะ ปรับปรุง
ซ่อมแซมบ่อบาดาล
-ก่อสร้างคลองส่งน้า
เพื่อการเกษตร
-ขุดลอก ขยายอ่าง
เก็บน้าลาห้วย/คลอง
-กาจัดวัชพืชแหล่ง
เก็บน้า
-ก่อสร้างสถานีสูบ
น้าเพื่อการเกษตร

จานวนครัวเรือน
ที่มีน้าประปาใช้
เพิ่มขึน้

5

10

15

20 ปีละ 5
โครงการ

3.การก่อสร้าง
ขยายเขตและ
ปรับปรุงซ่อม
แซมระบบประปา

ปริมาณน้าเพื่อ
การเกษตรและ
อุปโภคบริโภค
เพิ่มขึน้

5

10

15

20 ปีละ 5
โครงการ

4.การพัฒนา
แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตรและ
การบริโภคอุปโภค
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน่วย
สนับสนุน

กองช่าง

สานักปลัด

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต
จังหวัด
จังหวัด
พัฒนาสังคมและ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตตาม คนและสังคม
หลักปรัชญา
ที่มีคุณภาพ
เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ความก้าวหน้า
61 62 63 64 ของเป้าหมาย

การพัฒนา
ด้านสังคม
และคุณภาพ
ชีวิต

เสริมสร้างทักษะ
ของคนภายใน
ชุมชนทั้งทางด้าน
จิตใจ ด้านการ
ศึกษา ด้านสุขภาพ
อนามัย ด้าน
สวัสดิการและ
สังคม ด้านกีฬาให้
มีคุณภาพและ
พึ่งพาตนเองได้

จานวนโครงการ/
กิจกรรมด้านงาน
รัฐพิธี ศาสนา
ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้อง
ถิ่นที่ดาเนินการ

8

จานวนเด็กเล็ก
และเด็กนักเรียนที่
ได้รับการศึกษาที่
มีคุณภาพได้
มาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่กาหนด

5

16 24 32 ปีละ 8
โครงการ

10

15 20 ปีละ 5
โครงการ
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กลยุทธ์

ผลผลิต/
โครงการ

1.ส่งเสริมการ
-ส่งเสริมอนุรักษ์
ศาสนา พัฒนา ประเพณี วัฒนธรรม
ด้านคุณธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
จริยธรรม สืบ
-รณรงค์สร้างจิต
สานประเพณี
สานึกและอบรมให้ความ
วัฒนธรรมและ รู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ภูมิปัญญาท้อง แก่เด็ก เยาวชน และ
ถิ่น
บุคลากร อบต.
2.การพัฒนา -ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริม
ทางการศึกษาแก่
การศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา
เด็กเล็กและนักเรียน
-สนับสนุนอาหาร
กลางวันและอาหาร
เสริม(นม) แก่เด็ก
เล็กและเด็กนักเรียน
-ก่อสร้างปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการ
ศึกษาฯ

หน่วย
สนับสนุน
สานักปลัด
กอง
สวัสดิการ
สังคม

กองการ
ศึกษาฯ

กองช่าง

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต
จังหวัด
จังหวัด
พัฒนาสังคมและ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตตาม คนและสังคม
หลักปรัชญา
ที่มีคุณภาพ
เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ความก้าวหน้า
61 62 63 64 ของเป้าหมาย

การพัฒนา
ด้านสังคม
และคุณภาพ
ชีวิต

เสริมสร้างทักษะ
ของคนภายใน
ชุมชนทั้งทางด้าน
จิตใจ ด้าน
การศึกษา ด้าน
สุขภาพอนามัย
ด้านสวัสดิการและ
สังคม ด้านกีฬาให้
มีคุณภาพและ
พึ่งพาตนเองได้

-จานวนประชาชน
ที่มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงเพิ่มขึน้
-จานวนผู้ป่วยจาก
โรคติดต่อลดลง

5

10

จานวนประชาชน
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อย
โอกาส ผู้พกิ าร
ได้รับสวัสดิการและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึน้

4

8

กลยุทธ์

ผลผลิต/
โครงการ

15 20 ปีละ 5
โครงการ

3.การพัฒนาและ
ส่งเสริม
กิจกรรมด้าน
สาธารณสุข

12

4.การพัฒนา
และส่งเสริมด้าน
สวัสดิการของ
ชุมชน

-สนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
-ส่งเสริมและสนับ
สนุนสาธารณสุข
มูลฐาน
-ป้องกันควบคุม
โรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ
และกาจัดพาหนะ นา
โรคในชุมชน
-ส่งเสริมและสนับ
สนุนกิจกรรมผู้สูง
อายุ/ผูพ้ ิการ/กลุ่ม
สตรี/แม่บ้าน/อสม.
-ช่วยเหลือ
สงเคราะห์ผสู้ ูงอายุ
ผู้พกิ าร ผู้ป่วยเอดส์
และผู้ด้อยโอกาส
-สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน
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16 ปีละ 4
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

กองสวัสดิการ
สังคม

หน่วย
สนับสนุน

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์
กับยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
จังหวัด
พัฒนาสังคมและ การพัฒนาคน
คุณภาพชีวิตตาม และสังคมที่มี
หลักปรัชญา
คุณภาพ
เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย
61 62 63 64

การพัฒนา
ด้านสังคม
และคุณภาพ
ชีวิต

สนับสนุนเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชนทาง
เศรษฐกิจระดับ
บุคคล ครอบครัว
และชุมชนท้องถิ่น
โดยเฉพาะผลิตผล
ทางการเกษตร
อินทรีย์ ให้มี
ความสามารถและ
ทักษะในการพัฒนา
ฝีมือในการเพิ่ม
มูลค่าของสินค้า

จานวนประชาชน
ที่ได้รับการออก
กาลังกายมี
สุขภาพ
แข็งแรงห่างไกล
ยาเสพติดเพิ่มขึน้

4

8

12
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ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย
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16 ปีละ 4 โครงการ 5.การพัฒนา
และส่งเสริม
การกีฬาและ
นันทนาการ

ผลผลิต/
โครงการ
-สนับสนุนอุปกรณ์
กีฬาแก่หมู่บ้าน/
โรงเรียนในตาบล
-ก่อสร้างลานกีฬา/
สวนสุขภาพประจา
หมู่บ้าน/ตาบล
-สนับสนุนการแข่ง
ขันกีฬาเยาวชน
ประชาชน/โรงเรียน
ตาบลภูแลนคา และ
กีฬา อบต.สัมพันธ์
-ส่งเสริมพัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพทางการ
กีฬา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการ
ศึกษาฯ

หน่วย
สนับสนุน
กองช่าง

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด
พัฒนาขีดความ
สามารถในการ
ผลิตการจัดการ
สินค้าและบริการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
การพัฒนา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถ
ด้านการเกษตร

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั
ผลผลิต/โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ความก้าวหน้า
60 61 62 63 ของเป้าหมาย

การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ
และส่งเสริม
อาชีพ

สนับสนุน
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชนทาง
เศรษฐกิจระดับ
บุคคล ครอบครัว
และชุมชน
ท้องถิ่น
โดยเฉพาะ
ผลิตผลทาง
การเกษตร
อินทรีย์ ให้มี
ความสามารถ
และทักษะในการ
พัฒนาฝีมือใน
การเพิ่มมูลค่า
ของสินค้า

จานวนผลผลิตทาง
การเกษตรไร่เพิ่ม
ขึน้

4

8

12

16 ปีละ 4
โครงการ

จานวนรายได้ของ
ครัวเรือนเพิ่มขึน้

2

4

6

8

ปีละ 2
โครงการ

ดินที่ใช้ทาการ
เกษตรมีความอุดม
สมบูรณ์เพิ่มขึน้

2

4

6

8

ปีละ 2
โครงการ
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1.ส่งเสริมศักยภาพ
และขีดความสามารถ
ในการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

-สนับสนุน ศบกต.
-ส่งเสริมสนับสนุน
หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง
-พัฒนาส่งเสริม
การประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม
-สนับสนุนการลด
ต้นทุน/เพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร
2.ส่งเสริมอาชีพและ -ส่งเสริมสนับสนุน
กอง
พัฒนารายได้ในชุมชน กลุ่มอาชีพ
สวัสดิการ
-จัดให้มีตลาดซื้อ
สังคม
ขายสินค้าประจา
ตาบล
3.การใช้ที่ดิน
-ส่งเสริมการปลูก สานักปลัด
เพื่อการเกษตร
หมุนเวียนพืชบารุง
ดิน
-ส่งเสริมการไถกลบ
ตอฟางแทนการเผา
-รณรงค์ส่งเสริม
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์

หน่วย
สนับสนุน

สานักปลัด

ส่วนที่ 4
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ไปสู่การปฏิบัติ
1. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่
ยุทธศาสตร์
ด้าน
1

2

3

การพัฒนาด้าน
บริหารงานทั่วไป
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

การพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยว

การพัฒนา
ด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สนับสนุน
สานักปลัด
สานักปลัด
กองช่าง

บริหารงานทั่วไป
การรักษาความ
สงบภายใน
สร้างความ
สานักปลัด
เข้มแข็งของชุมชน

ด้านบริการชุมชน
และสังคม

การศาสนาวัฒนา สานักปลัด
ธรรมและ
นันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและ สานักปลัด
การโยธา
บริหารงานทั่วไป
บริการชุมชนและ
สังคม

การเศรษฐกิจ
4

แผนงาน

การพัฒนาด้าน
บริการชุมชนและ
โครงสร้างพื้นฐาน สังคม
การเศรษฐกิจ

การรักษาความ
สงบภายใน
เคหะและชุมชน

กองสวัสดิการ
สังคม
กองช่าง

กองช่าง

สานักปลัด
สานักปลัด

กองช่าง

สร้างความ
สานักปลัด
เข้มแข็งของชุมชน
การเกษตร
สานักปลัด

กองช่าง

เคหะและชุมชน

กองช่าง

อุตสาหกรรมและ กองช่าง
การโยธา
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ที่

ยุทธศาสตร์

5

การพัฒนาด้าน
สังคมและ
คุณภาพชีวติ

ด้าน
บริการชุมชนและ
สังคม

แผนงาน
การศึกษา

สาธารณสุข
สังคมสงเคราะห์
การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
6

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
ส่งเสริมอาชีพ

บริการชุมชนและ
สังคม
การเศรษฐกิจ

หน่วยงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สนับสนุน
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
สานักปลัด
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
และสังคม
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

สร้างความ
สานักปลัด
เข้มแข็งของชุมชน
การเกษตร
สานักปลัด
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กองสวัสดิการ
สังคม

แบบ ผ.07

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคา อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองทีด่ ี
1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
1.2 แผนงาน รักษาความสงบภายใน
1.3 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวม
2. การพัฒนาด้านการท่องเทีย่ ว
2.1 แผนงานการเคหะและชุมชน
2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
รวม
3. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงาน รักษาความสงบภายใน
3.2 แผนงาน เคหะและชุมชน
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3.4 แผนงาน การเกษตร
รวม

ปี 2561
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2563
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2564
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 4 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

23
13
13
49

7,090,000
920,000
990,000
9,000,000

23
13
9
49

6,790,000
920,000
990,000
8,700,000

23
13
9
49

6,790,000
920,000
990,000
8,700,000

23
13
9
49

6,790,000
920,000
990,000
8,700,000

92
52
52
196

27,460,000
3,680,000
3,960,000
35,100,000

9
1

2,650,000
270,000

9
1

2,650,000
270,000

9
1

2,650,000
270,000

9
1

2,650,000
270,000

36
4

10,600,000
1,080,000

10

2,920,000

10

2,920,000

10

2,920,000

10

2,920,000

40

11,680,000

3
6
2
6
17

95,000
4,330,000
150,000
350,000
4,925,000

3
6
2
6
17

95,000
4,330,000
150,000
350,000
4,925,000

3
6
2
6
17

95,000
4,330,000
150,000
350,000
4,925,000

3
6
2
6
17

95,000
4,330,000
150,000
350,000
4,925,000

12
24
8
24
68

380,000
17,320,000
600,000
14,000,000
19,700,000
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ยุทธศาสตร์

4. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
4.2 แผนงาน การเกษตร
รวม
5. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
5.1 แผนงาน การศึกษา
5.2 แผนงาน สาธารณสุข
5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
5.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
5.5 แผนงานงบกลาง
รวม
6. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริม
อาชีพ
6.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
6.2 แผนงาน การเกษตร
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี 2561
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2563
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2564
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 4 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

171
49
220

27,994,500
11,850,000
39,844,500

171
49
220

27,994,500
11,850,000
39,844,500

171
49
220

27,994,500
11,850,000
39,844,500

171
49
220

27,994,500
11,850,000
39,844,500

684
196
880

111,978,000
47,400,000
159,378,000

17
6
8
15

5,655,000
525,200
620,000
1,512,000

17
6
8
15

5,655,000
525,200
620,000
1,512,000

17
6
8
15

5,655,000
525,200
620,000
1,512,000

17
6
8
15

5,655,000
525,200
620,000
1,512,000

68
24
48
60

22,620,000
2,100,800
2,480,000
6,048,000

5
51

6,862,000
15,174,200

5
51

6,862,000
15,174,200

5
51

6,862,000
15,174,200

5
51

6,862,000
15,174,200

20
204

27,448,000
60,696,800

8
8
16
363

1,000,000
500,000
1,500,000
73,363,700

8
8
16
363

1,000,000
500,000
1,500,000
73,063,700

8
8
16
363

1,000,000
500,000
1,500,000
73,063,700

8
8
16
363

1,000,000
500,000
1,500,000
73,063,700

32
32
64
1,452

4,000,000
2,000,000
6,000,000
292,554,800
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แบบ ผ.01

4.2 บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคา อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ที่

1.

2.

-ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี มีประสิทธิภาพ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
1.1 แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผา่ นมา
(ผลผลิตของ
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
โครงการ)
โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุม่ เยาวชน
ตาบลภูแลนคา
โครงการจัดงานรัฐพิธี
ต่างๆ

เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
เยาวชนตาบลภูแลนคา
เพื่อให้ประชาชน ผู้บริหาร
สมาชิก อบต. พนักงานส่วน
ตาบลและพนักงานจ้างมี
ส่วนร่วมและเกิดจิตสานึก
รักเทิดทูนสถานบัน

เยาวชน
(อายุ 18-25ปี)
จานวน 1 กลุ่ม
3 ครั้ง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

50,000 ร้อยละของเยาวชน
ที่ได้รับการพัฒนา
เพิ่มประสิทธิภาพ
50,000 จานวนโครงการที่
ดาเนินการ

พระมหากษัตริย์
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ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
เยาวชนได้รับองค์
ความรู้ที่เหมาะสม
ในการดารงชีวิต
ประชาชน ผู้บริหาร
สมาชิก อบต.มีจิต
สานึกรักและเทิด
ทูนสถาบันพระมหา
กษัตริย์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด
กอง
สวัสดิการ

ที่

3.

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
สาหรับใช้ในสานักงานที่
ทาการ อบต.

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัตงิ านของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในการให้บริการ
ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
-ตูเ้ หล็ก 2 บานเลื่อน
-ตูเ้ หล็ก 2 บานปิด
มือจับชนิดบิด
-ตูเ้ หล็กเก็บแบบฟอร์ม
ขนาด15ลิน้ ชัก
-เก้าอี้สานักงาน
-เก้าอี้พลาสติก
-โต๊ะทางานระดับ1-3
-เครื่องดูดฝุ่นขนาด
25 ลิตร
-เครื่องพิมพ์ดีด
-Note Book
-เครื่องพิมพ์ชนิด
สี-ขาวดา
-เต็นท์ผ้าใบ 2 ช่อง
ขนาด 4x8 เมตร
-โต๊ะคอมพิวเตอร์
-เครื่องคอมพิวเตอร์
-ชุด Slump test
(ชุดทดสอบค่ายุบตัว
ของคอนกรีต)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

2561
250,000
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250,000

250,000

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

250,000 จานวนครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
การปฏิบัตงิ านของ
พนักงานเจ้าหน้าที่
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสวัสดิการฯ

ที่

โครงการ
4.

5.

6.

7.

โครงการเลือกตัง้
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา
อบต.
โครงการจ้างเหมา
บริการ

วัตถุประสงค์
เพื่อเลือกตัง้ กรณีครบ
วาระ/เลือกตัง้ ซ่อม กรณี
ลาออกหรือเสียชีวติ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

2561

- ผู้บริหาร 1 คน
- ส.อบต. 16 คน

350,000

50,000

50,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
- รปภ.
บริการให้ผู้รับจ้างทาการอย่าง - ตัวแทน
ใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประชาคมตรวจ
ประกอบดัดแปลง ต่อเติม
รับงานจ้าง
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและ
อยู่ในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้าง

80,000

80,000

80,000

คณะผู้บริหาร
สมาชิก อบต.
พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง

400,000

400,000

400,000

คณะผู้บริหาร
สมาชิก อบต.
พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง

30,000

โครงการฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
/ศึกษาดูงานพัฒนา
และศักยภาพของบุคลากร
ศักยภาพคณะผู้บริหาร
สมาชิก อบต.พนักงานส่วน
ตาบล และพนักงานจ้าง
โครงการฝึกอบรม
เพื่ออบรมคุณธรรม
คุณธรรมจริยธรรม
จริยธรรมสาหรับผู้บริหาร
สมาชิก อบต.พนักงานส่วน
ตาบลและพนักงานจ้าง

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

50,000 จานวนผู้บริหาร/
สมาชิก อบต.ที่
ได้รับการเลือกตัง้
80,000 ผลสาเร็จของงาน

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
มีผู้บริหาร และ
ผู้ตรวจสอบที่ดมี ี
คุณธรรม
เพื่อรองรับภารกิจ
ของ อบต.ที่เพิ่มขึ้น

400,000 ร้อยละของบุคลากร บุคลากรมี
ที่มีศักยภาพและ ศักยภาพรองรับ
ความสามารถใน การปฏิบัตงิ าน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด
กองช่าง

สานักปลัด

การปฏิบัติงาน
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30,000

30,000

30,000 ร้อยละของเข้าร่วม
ฝึกอบรมมีคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบัตติ ัวมากขึ้น

คณะผู้บริหาร
สานักปลัด
สมาชิก อบต.พนัก
งานส่วนตาบล พนัก
งานจ้างมีคุณธรรม
จริยธรรมมากขึน้

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

8.

โครงการก่อสร้างโรงจอด เพื่อจัดสถานที่สาหรับจอด
รถที่ทาการ อบต.
รถของ อบต.และประชาชน
ผู้มาติดต่อราชการ

9.

โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ที่ทาการ อบต.
ภูแลนคา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

2561

โรงจอดรถ
1 หลัง

600,000

600,000

600,000

เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณ
สานักงานที่ทาการ อบต.
ภูแลนคาให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย น่าอยู่
โครงการก่อสร้างป้ายชื่อ เพื่อก่อสร้างป้ายชื่อที่ทา
ที่ทาการ อบต.
การ อบต.

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณที่ทาการ
อบต.

400,000

400,000

400,000

ป้ายชื่อที่ทาการ
อบต.ภูแลนคา

200,000

200,000

200,000

11.

โครงการตกแต่งห้อง
ประชุมสภา อบต.ภูแลน
คา

เพื่อตกแต่งห้องประชุม
สภา อบต.ให้เป็นระเบียบ
เหมาะแก่การใช้งาน

ปรับปรุงห้องประชุม
สภาฯ

200,000

200,000

200,000

12.

โครงการขยายเขต
ประปาเข้าที่ทาการ
อบต.ภูแลนคา

เพื่อให้ที่ทาการ อบต.มีนา้ ขยายเขตประปาเข้าที่
ใช้สาหรับอุปโภคบริโภค ทาการ อบต.ภูแลนคา

300,000

300,000

300,000

10.
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2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

600,000 โรงจอดรถ 1 หลัง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

มีสถานที่สาหรับ
จอดรถที่ทาการ
อบต.และประชาชน
ผู้มาติดต่อราชการ
400,000 ร้อยละของที่ทา
ที่ทาการ อบต.มี
สานักปลัด
การ อบต.ได้รับ
ภูมิทัศน์ทีด่ ีน่าอยู่
กองช่าง
การปรับภูมิทัศน์ สะอาดเป็นระเบียบ
ให้น่าอยู่
เรียบร้อย
200,000 ป้ายชื่อที่ทาการ
มีป้ายซื่อ อบต.
สานักปลัด
อบต.
บอกตาแหน่งที่ทา
กองช่าง
การ อบต.ชัดเจน
ห้องประชุมสภาฯ
200,000 ร้อยละของห้อง
สานักปลัด
ประชุมสภาฯได้รับ ได้รับการปรับปรุง
กองช่าง
การปรับปรุงตกแต่ง ตกแต่งให้เหมาะกับ
การใช้งานมากขึน้
ให้ดีข้ึน

300,000 ขยายเขตประปาสู่
ที่ทาการ อบต.1
แห่ง

ที่ทาการ อบต.มีน้า
ประปาใช้สาหรับ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

13.

โครงการติดตัง้ ไฟฟ้า
สาธารณะหน้าที่ทาการ
อบต.

เพื่อเพิ่มไฟส่องสว่างใน
เวลาค่าคืน

14.

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาที่ทาการ อบต.

เพื่อให้ที่ทาการ อบต.มีนา้
ใช้สาหรับอุปโภคบริโภค

15.

โครงการจัดทา
ข้อบัญญัติท้องถิ่น

16.

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

2561

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ติดตัง้ ไฟฟ้า
สาธารณะ 5 จุด

100,000

100,000

100,000

100,000 จานวนไฟฟ้า
สาธารณะที่ตดิ ตัง้

ที่ทาการ
อบต.ภูแลนคา

700,000

700,000

700,000

700,000

เพื่อจัดทาข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นว่า
ท้องถิ่นว่าด้วยขยะมูลฝอย ด้วยขยะมูลฝอย

40,000

40,000

40,000

40,000

โครงการจัดทาแผนที่
ภาษี

เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บภาษีถูกต้อง
ภาษีได้ถูกต้องและรวดเร็ว ครบถ้วน

50,000

100,000

150,000

150,000

17.

โครงการต่อเติมอาคาร
เอนกประสงค์ ที่ทาการ
อบต.

เพื่อใช้รองรับปริมาณงาน ต่อเติมอาคาร
ที่เพิ่มขึ้นตามภารกิจ
อเนกประสงค์

300,000

300,000

300,000

300,000

18.

โครงการก่อสร้าง
หอประชุม อบต.

เพื่อใช้สาหรับประชุมและ
จัดกิจกรรมต่างๆ

2,000,000

2,000,000

1 หลัง
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2,000,000 2,000,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรมี
ความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สนิ
ที่ทาการ อบต.มี
ระบบประปา 1
น้าประปาใช้สาหรับ
แห่ง
อุปโภคบริโภค
ข้อบัญญัติท้องถิ่น มีข้อบัญญัติ
เพิ่มขึ้นจานวน 1
ท้องถิ่น ว่าด้วย
ฉบับ
ขยะมูลฝอย
ร้อยละที่จัดเก็บภาษี ประสิทธิภาพใน
ได้
การเก็บภาษี
เพิ่มขึ้น
ร้อยละอาคาร
มีอาคารอเนก
อเนกประสงค์เสร็จ ประสงค์ไว้รองรับ
สมบูรณ์พร้อมใช้ งานตามภารกิจ
งาน
หอประชุมที่ทาการ มีหอประชุมไว้
1 หลัง
สาหรับประชุมและ
จัดกิจกรรมต่างๆ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

สานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองช่าง

ที่

โครงการ
19.

โครงการจัดซื้อรถยนต์
ส่วนกลาง
20. โครงการ อบต.เคลื่อนที่

วัตถุประสงค์
เพื่อรองรับปริมาณงานที่
เพิ่มขึ้นตามภารกิจ
เพื่อออกให้บริการ
ประชาชนนอกสถานที่และ
รับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชน
เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน
โครงการต่างๆ ของ อบต.

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
1 คัน

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

2561
800,000

800,000

800,000

บริการประชาชนใน
ตาบลภูแลนคา

20,000

20,000

20,000

เผยแพร่โครงการ/
กิจกรรมที่ อบต.
ดาเนินการ

100,000

100,000

100,000

22. โครงการจ้างเหมาจัดทา เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน เปิดข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์องค์การบริหาร โครงการ/กิจกรรมงาน
ผ่านทางเว็บไซต์
ส่วนตาบลภูแลนคา
ต่างๆ ของ อบต.

30,000

30,000

30,000

21.

รวม

23.

โครงการจัดทาสื่อ
ผลงาน/สื่อวารสารของ
อบต.

22 โครงการ

-

-

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
โครงการก่อสร้างซุ้ม
เพื่อก่อสร้างป้ายซุ้มประตู ซุ้มประตูป้ายชื่อ
ประตูป้ายชื่อหมูบ่ ้าน
บอกชื่อหมูบ่ ้าน
หมูบ่ ้าน ม.6, 7, 3,
4, 2, 5, 8

7,050,000 6,750,000 6,750,000

100,000
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100,000

100,000

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

800,000 รถยนต์สว่ นกลาง
1 คัน
20,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
บริการ อบต.
เคลื่อนที่
100,000 จานวนโครงการที่
อบต.ดาเนินการ
ถูกเผย แพร่ต่อ
สาธารณชน
30,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร
อบต.
6,750,000
-

100,000 จานวนซุ้มประตู
ป้ายชื่อหมูบ่ ้าน

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
มีรถยนต์สว่ นกลาง สานักปลัด
ไว้ใช้งานตามภารกิจ

ประชาชนได้รับ
บริการจาก อบต.
อย่างทัว่ ถึง

สานักปลัด

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง

สานักปลัด

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง

สานักปลัด

-

-

มีซุ้มประตูป้ายชื่อ
หมูบ่ ้านบอกชื่อ
หมูบ่ ้านชัดเจน

สานักปลัด
กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

หมูท่ ี่ 1, 6

200,000

200,000

200,000

หมูท่ ี่ 6, 7, 4,
1, 2, 3, 5, 8

100,000

100,000

100,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

24.

โครงการติดตัง้ เสียงตาม เพื่อประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
สายภายในหมู่บ้าน
ข่าวสารให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง

25.

โครงการปรับปรุงหอ
กระจายข่าว (เสียงตาม
สาย) ประจาหมู่บ้าน

26.

โครงการอบรมวิถีประชา เพื่อส่งเสริมกระบวนการ
ส่งเสริมระบบ
เรียนรูว้ ิถีทางประชาธิปไตย ประชาธิปไตย
ธิปไตยกับการพัฒนา
เพื่อส่งเสริมกระบวนการ
ท้องถิ่น
ประชาชนตาบล
พัฒนาท้องถิ่น
ภูแลนคา
โครงการติดตัง้ เครื่อง
เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
จานวน 10 จุด
หมาย/สัญญาณจราจร และลดอุบัตเิ หตุทางถนน
ภายในหมู่ บ้าน/ตาบล
โครงการติดตัง้ กระจก
เพื่อลดปัญหาอุบัตเิ หตุ
หมูท่ ี่ 2, 5, 1, 3, 4,6,
มองทางภายในหมูบ่ ้าน เพิ่มความปลอดภัยในชีวิต
7, 8
และทรัพย์สนิ

27.

28.

เพื่อปรับปรุงหอกระจาย
ข่าวสาหรับประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
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2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

200,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง
100,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง
50,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
ความรู้วิถี
ประชาธิปไตย
50,000 ร้อยละของการ
เกิดอุบัตเิ หตุลดลง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง

ประชาชนมีความรู้
วิถีทางประชาธิปไตย

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ
50,000 ร้อยละของการ
ประชาชนมีความ
เกิดอุบัตเิ หตุลดลง ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

สานักปลัด

กองช่าง

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

2561

29.

โครงการขับขี่ปลอดภัย

เพื่อปลูกฝังวินัยจราจรการ อบรมให้ความรู้
ใช้รถใช้ถนนอย่าง
กฎระเบียบวินัย
ปลอดภัย
จราจรประชาชนอายุ
15 ปี ขึน้ ไป

50,000

50,000

50,0000

30.

โครงการเพิ่มศักยภาพ
อาสา สมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

เพื่อฝึกอบรมทบทวน
ความรู้เพิ่มศักยภาพและ
ทักษะให้แก่ อปพร.

60,000

60,000

60,000

31.

โครงการก่อสร้างป้าย
ประชาสัมพันธ์ประจา
หมูบ่ ้าน

60,000

90,000

90,000

32.

โครงการจัดทาป้ายบอก
ทางเข้า-ออกหมู่บ้าน

เพื่อเพิ่มช่องทางให้
ประชาชนในหมูบ่ ้าน
รับทราบข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง
เพื่อบอกทางเข้า-ออก
หมูบ่ ้าน

30,000

30,000

30,000

33.

โครงการส่งเสริมการ
เพื่อให้บ้านเรือนและชุมชน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่
สะอาดเรียบร้อย
สาธารณะหรือบ้านเรือน
ชุมชนน่าอยู่

100,000

100,000

100,000

สมาชิก อปพร.
จานวน 90 คน

ป้ายประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
ข่าวสารประจา
หมูบ่ ้าน ม.1 - 8
หมูท่ ี่ 1 – 8

หมู่ที 1-8
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2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

50,0000 ร้อยละของผู้เข้า
ร่วมโครงการมี
วินัยจราจรการใช้
รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัย
60,000 ร้อยละของ อปพร.
มีทักษะในการ
ปฏิบัตหิ น้าที่มาก
ขึน้
90,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร

ประชาชนมีความรู้
จราจรและมีวนิ ัย
ในการใช้รถใช้ถนน

30,000 จานวนป้ายบอก
ทาง เข้า-ออก
หมูบ่ ้าน
100,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มีสว่ น
ร่วมในการรักษา
ความสะอาด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

อปพร.มีความรู้
และทักษะเพิ่มขึ้น

สานักปลัด

มีช่องทางประชา
สัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารเพิ่มขึ้น

สานักปลัด

มีป้ายบอก
ทางเข้า-ออก
หมูบ่ ้านชัดเจน
บ้านเรือนและ
ชุมชนมีความ
สะอาดเรียบร้อย

กองช่าง

สานักปลัด

ที่

โครงการ
34.

35.

รวม

36.

37.

โครงการสารวจ/จัดทา
เครื่องหมายแสดงเขต
พื้นที่หมู่บ้าน/ตาบล
โครงการสารวจที่
สาธารณะประโยชน์

13 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเขตพื้นที่
รับผิดชอบของหมู่บ้าน/
ตาบล
เพื่อป้องกันการรุกล้าที่
สาธารณประโยชน์

-

1.3 แผนงานสร้างความเข้มของชุมชน
โครงการจัดทา
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาหมู่บ้าน/
แผนพัฒนา อบต.
โครงการพัฒนา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ศักยภาพคณะกรรมการ จัดทาแผนให้กับ
จัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน คณะกรรมการจัดทาแผน
ระดับหมูบ่ ้าน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

2561

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
2564
หลัก
50,000 ร้อยละของตาบลภู มีแนวเขตบอกพืน้ ที่ กองช่าง
แลนคามีแนวเขตที่ รับผิดชอบของหมู่
ชัดเจน
บ้าน/ตาบลชัดเจน
20,000 ร้อยละของการรุก ประชาชนทราบถึง
กองช่าง
ล้าที่สาธารณะ
แนวเขตที่
ประโยชน์ลดลง
สาธารณประโยชน์
อย่างชัดเจน
920,000
ตัวชี้วัด
(KPI)

ตาบลภูแลนคา

50,000

50,000

50,000

สารวจที่สาธารณะ
ตาบลภูแลนคา

20,000

20,000

20,000

-

920,000

920,000

920,000

ประชาคมท้องถิ่น
คณะกรรมการฯ ที่
เกีย่ วข้องในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

30,000

30,000

30,000

30,000 จานวนโครงการ
พัฒนา

คณะกรรมการ
จัดทาแผนระดับ
หมูบ่ ้าน

40,000

40,000

40,000

40,000 ร้อยละของการ
จัดทาแผนพัฒนา
หมูบ่ ้านมีประสิทธิ
ภาพมากขึ้น
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ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ประชาชนตาบลภู
แลนคามีส่วนร่วม
ในการจัดทาแผน
พัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนา อบต.
คณะกรรมการฯมี
ความเข้าใจในการ
จัดทาแผนอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ

สานักปลัด

สานักปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน
โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ประจาหมู่บ้าน

เพื่ออบรมให้ความรู้แก่
เยาวชนและนาความรู้ที่
ได้มาพัฒนาท้องถิ่น

40.

โครงการก่อสร้างศาลา
ประชาคมหมูบ่ ้าน

41.

โครงการจัดตั้งจุดตรวจ
ชุมชนป้องปรามยาเสพ
ติดและเพิ่มความ
ปลอดภัยทางถนน

42.

โครงการอบรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

38.

39.

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เยาวชน
ตาบลภูแลนคา

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

2561
20,000

20,000

20,000

โต๊ะ/เก้าอี้/
เต็นท์

150,000

150,000

150,000

เพื่อก่อสร้างศาลา
1 หลัง
ประชาคมสาหรับใช้ประชุม
และทากิจกรรมต่างๆใน
หมูบ่ ้าน
-เพื่อป้องกันและลดการ
หมูท่ ี่ 1 - 8
เกิดอุบัตเิ หตุในช่วง
เทศกาลต่างๆ
-เพื่อลดปัญหายาเสพติด
ในชุมชน
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ ประชาชนและ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา นักเรียนใน
เสพติด
ตาบลภูแลนคา

400,000

400,000

400,000

80,000

80,000

80,000

50,000

50,000

50,000

เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ไว้ใช้
ประโยชน์ร่วมกันภายใน
หมูบ่ ้าน
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2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

20,000 ร้อยละของ
เยาวชนได้รับ
ความรู้เพื่อนามา
พัฒนาท้องถิ่น
150,000 จานวนโต๊ะ/เก้าอี้/
เต็นท์ที่จัดหาให้
หมูบ่ ้าน

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

เยาวชนมีความรู้
สามารถนามา
พัฒนาท้องถิ่นให้ดี
ขึน้
ประชาชนในหมูบ่ ้าน สานักปลัด
มีโต๊ะ/เก้าอี้/เต็นท์ไว้
ใช้ในการจัดงาน/
กิจกรรมต่างๆ
400,000 จานวนศาลา
มีศาลาประชาคม
สานักปลัด
ประชาคมที่
หมูบ่ ้านสาหรับใช้
ก่อสร้าง
ประชุมและกิจกรรม
ต่างๆในหมูบ่ ้าน
80,000 ร้อยละปัญหา
ประชาชนได้รับ
สานักปลัด
อุบัติเหตุทางถนน
ความปลอดภัยใน
และยาเสพติดลดลง ชีวติ และทรัพย์สนิ ,
ลดปัญหายาเสพติด
50,000 ร้อยละของปัญหา
ยาเสพติดในพื้นที่
ลดลง

การแพร่ระบาดของ สานักปลัด
ยาเสพติดในชุมชน
ลดลง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

2561

43.

โครงการณรงค์ป้องกัน
ปัญหายาเสพติด

เพื่อลดการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในชุมชน

ประชาชน
ตาบลภูแลนคา

50,000

50,000

50,000

44.

โครงการรณรงค์วันงด
สูบบุหรี่โลก
โครงการรณรงค์เลิก
เหล้าเข้าพรรษา

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนงด
สูบบุหรี่
เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน
เลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษา

ประชาชน
ตาบลภูแลนคา
ประชาชน
ตาบลภูแลนคา

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

โครงการบาบัดฟื้นฟูผู้ติด เพื่อดูแลรักษาและติดตาม
ยาเสพติด
ผู้ติดยาเสพติดอย่าง
ต่อเนื่อง
โครงการสนับสนุนศูนย์ เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในการ
ต่อสูเ้ อาชนะยาเสพติด แก้ไขปัญหายาเสพติด
องค์การบริหารส่วน
ตาบลภูแลนคา
ตาบลภูแลนคา
โครงการรณรงค์งาน
เพื่อลดค่าใช้จ่าย และลด
บุญ/งานเศร้าปลอดเหล้า ปัญหาการทะเลาะวิวาทที่
ปลอดอบายมุข
เกิดจากการดื่มเหล้าเมา

ผู้ติดยาเสพติดใน
ตาบลภูแลนคา

50,000

50,000

50,000

หมู่ที่ 1 – 8

50,000

50,000

50,000

หมูท่ ี่ 1 – 8

30,000

30,000

30,000

-

990,000

990,000

990,000

45.

46.

47.

48.

รวม

13 โครงการ

-

- 100 -

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

50,000 ร้อยละของปัญหา
ยาเสพติดในพื้นที่
ลดลง
20,000 จานวนผู้สูบบุหรี่
ลดลง
20,000 จานวนผู้ด่มื เหล้า
ในช่วงเข้าพรรษา
ลดลง
50,000 ร้อยละของผู้ติดยา
เสพติดได้เข้ารับ
การบาบัดฟื้นฟู
50,000 ร้อยละของปัญหา
ยาเสพติดภายใน
พื้นที่ลดลง
30,000 ร้อยละของการจัด
งานศพ/งานบุญ
ปราศ จากเหล้า/
อบายมุข
990,000
-

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
การแพร่ระบาดของ สานักปลัด
ยาเสพติดในชุมชน
ลดลง
จานวนผู้สูบบุหรี่
กอง
ลดลง
สวัสดิการฯ
จานวนผู้ด่มื เหล้า
กอง
ลดลง
สวัสดิการฯ
ผู้ติดยาเสพติดได้รับ สานักปลัด
การบาบัดฟื้นฟูทั้ง
ร่างกายและจิตใจ
ปัญหายาเสพติด
สานักปลัด
ลดลง

ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานลดลง และไม่มี
ปัญหาการทะเลาะ
วิวาท
-

สานักปลัด

-

ที่

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มคี ุณภาพได้มาตรฐาน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผา่ นมา
(ผลผลิตของ
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
โครงการ)

49. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
เพื่อปรับภูมิทัศน์
แหล่งท่องเที่ยวน้าตกหินดาด น้าตกหินดาดทองคา
ทองคา
ให้น่าเที่ยวมากขึน้

น้าตกหินดาด
ทองคา

300,000

100,000

100,000

50. โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้า
ภายในแหล่งท่องเที่ยวน้าตก
หินดาดทองคา
N15.949515 E101.770882
51. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้า
หินดาดทองคา

เพื่อปรับปรุงอ่างเก็บ
น้าแหล่งท่องเที่ยว
น้าตกหินดาดทองคา
ให้ได้มาตรฐาน
เพื่อเพิ่มปริมาณการ
กักเก็บน้ามากขึน้

อ่างเก็บน้า
น้าตกหินดาด
ทองคา

500,000

500,000

500,000

อ่างเก็บน้าน้าตก
หินดาดทองคา

500,000

500,000

500,000

52. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
แหล่งท่องเที่ยวล่องแก่งท่า
สาร

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
แหล่งท่องเที่ยวล่อง
แก่งท่าสารให้น่า
เที่ยวมากขึน้

แก่งท่าสาร

300,000

300,000

300,000

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

100,000 ร้อยละของน้าตกที่ น้าตกหินดาด
ได้รับการปรับปรุง ทองคามีความ
ภูมิทัศน์ให้สวยงาม สวยงามน่าเที่ยว
น่าเที่ยว
มากขึ้น
500,000 ร้อยละของอ่าง อ่างเก็บน้าน้าตกหิน กองช่าง
เก็บน้าได้รับการ ดาดทองคาได้รับ
ปรับปรุงพัฒนา การปรับปรุงให้ดีข้ึน
ให้ดีข้ึน
500,000 ร้อยละของ
ปริมาณน้าเพิ่ม
กองช่าง
ปริมาณการกัก มากขึ้น
เก็บน้าที่เพิ่มขึ้น
300,000 ร้อยละของแก่งท่า แหล่งท่องเที่ยวล่อง สานักปลัด
สารที่ได้รับการ
แก่งท่าสารน่าเที่ยว
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ มากขึ้น
สวยงามน่าเที่ยว
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ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

53. โครงการพัฒนาเส้นทางทัวร์
อีแต๊กซี่

เพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยวด้วยรถ
อีแต๊กซี่
54. โครงการเผยแพร่
เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูล
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ข่าวสารการ
ท่องเที่ยว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

2561

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

เส้นทางในสถานที่
แหล่งท่องเที่ยว

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละของเส้น
ทางรถอีแต๊กซี่
ได้รับการพัฒนา
50,000 ร้อยละของ
นักท่องเที่ยวที่เข้า
มาเที่ยวเพิ่มขึ้น

แหล่งท่องเทีย่ ว
ตาบลภูแลนคา

50,000

50,000

50,000

หมูท่ ี่ 1 - 8

200,000

200,000

200,000

200,000 ร้อยละของ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
เส้นทางวิ่งรถอีแต๊ก
ซี่ได้รับการพัฒนา
เพิ่มความปลอดภัย
นักท่องเที่ยวรู้จัก
แหล่งท่องเที่ยว
ตาบลภูแลนคามาก
ขึน้

55. โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต

เพื่อสร้างโอกาสและ
เพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพพืน้ ที่

56. โครงการก่อสร้างห้องน้า
สาธารณะภายในแหล่งท่อง
เที่ยวน้าตกหินดาดทองคา
57. โครงการสารวจแหล่ง
ท่องเที่ยวทางโบราณคดี

เพื่อให้บริการแก่
นักท่องเที่ยว

1 หลัง

500,000

500,000

500,000

500,000 จานวนห้องน้า
1 หลัง

เพื่อค้นหาและ
อนุรักษ์แหล่ง
โบราณคดีซึ่งเป็น
สมบัตขิ องแผ่นดิน
-

หมูท่ ี่ 7
หมูท่ ี่ 8

200,000

200,000

200,000

200,000 จานวนร่องรอย มีแหล่งท่องเที่ยว
ทางโบราณคดีที่ ทางโบราณคดี
ค้นพบ

รวม

9 โครงการ

-

ประชาชนได้รับ
ประชาชนที่ได้รับ โอกาสและเพิ่ม
ประโยชน์จากการ รายได้จากการ
พัฒนาแหล่งท่อง พัฒนาแหล่ง
เที่ยวเชิงวิถีชวี ิต
ท่องเที่ยวเชิงวิถีชวี ิต

2,650,000 2,650,000 2,650,000 2,650,000
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-

มีห้องน้าไว้ให้
บริการนักท่องเที่ยว

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2.2 แผนงานการเคหะและชุมชน
58. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม เพื่อให้นักท่องเที่ยวมี ถนนกว้าง 6 เมตร
ถนนลูกรัง เข้า-ออก แหล่ง ความสะดวกสบายใน ยาว 2,500 เมตร
ท่องเที่ยวน้าตกหินดาด
การเดินทางเข้าหนาเฉลีย่ 0.10 ม.
ทองคา
ออก แหล่งท่องเที่ยว

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

2561

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

270,000

270,000

270,000

270,000 ร้อยละของถนน
ลูกรังได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
ให้ดีข้ึน

270,000

270,000

270,000

270,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

นักท่องเที่ยวได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการเดินทางสู่
แหล่งท่องเที่ยว

สานักปลัด
กองช่าง

-

-

N15.940803 E101.771080
N15.950029 E101.771383

รวม

1 โครงการ

-

-
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-

ที่

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 7 บริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผา่ นมา
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(KPI)
โครงการ)

59. โครงการอบรม
ทบทวนและฟื้นฟู
พัฒนาศักยภาพอาสา
สมัครควบคุมไฟป่า
และหมอกควัน
60. โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์/ครุภัณฑ์เพื่อ
ใช้ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

61.

รวม

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

เพื่อให้อาสาสมัครมี
ความรู้และทักษะใน
การควบคุมไฟป่าและ
หมอกควัน

อาสาสมัคร
ตาบลภูแลนคา
จานวน 68 คน

50,000

50,000

50,000

50,000 ร้อยละของอาสา
สมัครมีทักษะในการ
ควบคุมไฟป่าและ
หมอกควันเพิ่มขึ้น

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลใน
การปฏิบัตงิ านของ
พนักงานเจ้าหน้าที่
ด้านงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
โครงการรณรงค์สร้าง เพื่อลดปัญหาไฟป่าที่
จิตสานึกป้องกันไฟป่า เกิดจากน้ามือมนุษย์

สายสูบน้าพร้อม
หัวกะโหลก ขนาด
4 นิว้ ยาว 12
เมตร

15,000

15,000

15,000

15,000 ร้อยละที่สามารถ การปฏิบัตงิ านด้าน
ป้องกันและบรรเทา ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเพิ่มขึ้น สาธารณภัยมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึน้

สานักปลัด

เยาวชน ประชาชน
ตาบลภูแลนคา

30,000

30,000

30,000

30,000 ร้อยละของปัญหา
ไฟป่าในพื้นที่ลดลง

ปัญหาไฟป่าลดลง

สานักปลัด

-

95,000

95,000

95,000

95,000

-

-

3 โครงการ

-
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-

อาสาสมัครมีความ
รู้และทักษะในการ
ควบคุมไฟป่าและ
หมอกควัน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

ที่

62.

63.

64.

65.

โครงการ

วัตถุประสงค์

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการก่อสร้าง
เพื่อก่อสร้างอาคาร
อาคารสถานที่ตั้ง
ที่ตั้งเตาเผาขยะไร้
เตาเผาขยะไร้มลพิษ มลพิษประจาตาบล
ประจาตาบล
โครงการจัดหาภาชนะ เพื่อรองรับขยะภายใน
รองรับขยะภายใน
หมูบ่ ้าน
หมูบ่ ้าน
โครงการจัดซื้อ
เพื่อให้บริการเก็บขยะ
รถบรรทุกขยะ
ในตาบลอย่างทั่วถึง
และรวดเร็ว ลด
ปัญหาขยะตกค้าง
โครงการรณรงค์สร้าง เพื่อให้ประชาชนเกิด
จิตสานึก ในการกาจัด จิตสานึกในการกาจัด
ขยะมูลฝอย
ขยะ

66. โครงการส่งเสริมการ
คัดแยกขยะ

เพื่อให้ประชาชนคัด
แยกขยะก่อนทิง้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

ที่สาธารณะ
หมูท่ ี่ 2

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ถังขยะ 1,000 ใบ

200,000

200,000

200,000

1 คัน

3,000,000

3,000,000

3,000,000

ประชาชน
ตาบลภูแลนคา

50,000

50,000

50,000

ทุกครัวเรือน

30,000

30,000

30,000
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ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1,000,000 อาคารที่ตั้งเตาเผา
ขยะไร้มลพิษ
ประจาตาบล 1
หลัง
200,000 ร้อยละของปัญหา
ขยะภายในหมู่บ้าน
ที่ลดลง
3,000,000 จานวนรถบรรทุก
ขยะ 1 คัน

มีอาคารที่ตั้งเตา
เผาขยะและสถาน
ที่สาหรับวางขยะ
คัดแยกก่อนเผา
ชุมชนสะอาดปัญหา
ขยะเกลื่อนกลาด
ลดลง
มีรถสาหรับขนขยะ
ไม่มปี ัญหาขยะ
ตกค้างในชุมชน

สานักปลัด
กองช่าง

50,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
จิตสานึกในการ
กาจัดขยะเพิ่มขึ้น
30,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
คัดแยกขยะก่อนทิง้

ชุมชนสะอาดปัญหา
ขยะเกลื่อนกลาด
ลดลง

สานักปลัด

ปริมาณขยะก่อน
ทิง้ ลงถังมีนอ้ ยลง

สานักปลัด

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

สานักปลัด

สานักปลัด

ที่

โครงการ

67. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดตัง้
ธนาคารขยะ
รวม
6 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อคัดแยกขยะนา
กลับมาใช้ใหม่หรือ
แปรรูป
-

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
68. โครงการอบรมที่ดนิ
เพื่อปลูกจิตสานึกให้
น้อยตาบลภูแลนคา
เด็กและ เยาวชนรู้จัก
ที่ดนิ สาธารณะ
ประโยชน์ และอนุรักษ์
ดูแลทรัพยากร
ทรัพย์สนิ ของชุมชน
ตนเองในหมูบ่ ้าน
69. โครงการส่งเสริม
พัฒนาพลังงาน
ทดแทน

รวม

2 โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
1 แห่ง

-

2561
50,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
50,000

50,000

4,330,000 4,330,000 4,330,000

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

50,000 ธนาคารขยะ 1 แห่ง ปัญหาขยะในชุมชน
ลดลง
4,330,000

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

-

-

เด็กและเยาวชน
ตาบลภูแลนคา

50,000

50,000

50,000

50,000 จานวนเด็กและ
เยาวชนที่มี
จิตสานึกในการ
อนุรักษ์ดูแลที่
สาธารณประโยชน์
ของหมู่บ้านตนเอง

เด็กและเยาวชน
สามารถรู้จักพื้นที่
สาธารณประโยชน์
และอนุรักษ์ดูแล
ร่วมกัน

สานักปลัด

เพื่อสร้างแรงบันดาล
ใจ ในการสร้างสรรค์
หรือการแสวงหา
พลังงานทางเลือก

หมูท่ ี่ 1-8

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละของ
ประชาชนเปลี่ยนมา
ประชาชนที่เปลี่ยน ใช้พลังงานทดแทน
มาใช้พลังงาน
เพื่อลดค่าใช้จ่าย
ทดแทน

สานักปลัด

-

-

150,000

150,000

150,000

150,000
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-

-

-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3.4 แผนงานการเกษตร
70. โครงการปลูกหญ้า
เพื่อป้องกันการ
แฝก
พังทลายของหน้าดิน
71. โครงการเพิ่มพื้นที่สี
เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าของ
เขียวเฉลิมพระเกียรติ ตาบลภูแลนคา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

บริเวณลาห้วย/
คลอง/ที่สาธารณะ
ที่
สาธารณประโยชน์
ตาบลภูแลนคา
72. โครงการอบรมส่งเสริม เพื่อเพิ่มศักยภาพและ เยาวชน ประชาชน
พัฒนาศักยภาพแกนนา องค์ความรู้ให้แกนนา
ตาบลภูแลนคา
อนุรักษ์พทิ ักษ์
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ
73. โครงการก่อสร้างฝาย เพื่อรักษาความชุ่มชื้น
1 แห่ง
ชะลอน้าเฉลิมพระ
ของพืน้ ป่าและรักษาสม
เกียรติ
ดุลของระบบนิเวศน์
74. โครงการจัดตั้งศูนย์
เพื่อให้มแี หล่งเรียนรู้
1 ศูนย์
ศึกษาพันธุไ์ ม้ทอ้ งถิ่น/ เกี่ยวกับพันธุ์ไม้
ธนาคารต้นไม้
ท้องถิ่น
75. โครงการจัดทาแนว
เพื่อป้องกันการบุกรุก
ที่
เขตที่ดนิ
ที่ดนิ
สาธารณประโยชน์
สาธารณประโยชน์
สาธารณประโยชน์
ตาบลภูแลนคา
รวม
6 โครงการ
-

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

100,000

350,000

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

50,000 ร้อยละการพังทลาย การพังทลายของ
ของหน้าดินที่ลดลง หน้าดินลดลง
50,000 ร้อยละของที่
มีพ้ืนที่ป่าเพิ่มขึ้น
สาธารณประโยชน์มี เพิ่มความสมดุล
ป่าไม้เพิ่มขึ้น
ทางธรรมชาติ
50,000 จานวนแกนนาที่มี ทรัยพากร
ศักยภาพในการ
ธรรมชาติมีความ
อนุรักษ์บารุงรักษา อุดมสมบูรณ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
50,000 จานวนฝายชะลอน้า พื้นป่ามีความชุม่ ชื่น
1 แห่ง
และอุดมสมบูรณ์ข้ึน

สานักปลัด

50,000

50,000 ศูนย์ศกึ ษาพันธุ์ไม้
จานวน 1 ศูนย์

มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยว
กับพันธุ์ไม้ท้องถิ่น

สานักปลัด

100,000

100,000

350,000

ปัญหาการบุกรุกที่
สาธารณประโยชน์
หมดไป
-

สานักปลัด

350,000

100,000 ร้อยละของการ
บุกรุกที่สาธารณะ
ประโยชน์ลดลง
350,000
-
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สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

-

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผา่ นมา
ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ
วัตถุประสงค์
ได้รับ
รับผิดชอบ
2561
2562
2563
2564
(KPI)
โครงการ)
หลัก
งานไฟฟ้า
หมูท่ ี่ 8
ประชาชนมีไฟฟ้า
76. โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายใน เพื่อให้ประชาชนมี
100,000
100,000
100,000
100,000 ร้อยละของ
กองช่าง
ใช้ทุกครัวเรือน
หมูบ่ ้าน บ้านป่าปอแดง ม.8
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟ้าใช้
ตามจุดเสี่ยง
77. โครงการติดตัง้ ไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อเพิ่มไฟฟ้าส่อง
100,000
100,000
100,000
100,000 จานวนไฟฟ้า
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ภายในหมูบ่ ้าน
สว่างในเวลาค่าคืน
สาธารณะที่
ความสะดวก
บ้านโนนเหลื่อม ม.7
ติดตัง้
และปลอดภัยใน
การใช้ถนนใน
เวลาค่าคืน
78. โครงการติดตัง้ ไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมูบ่ ้าน บ้านแก้งยาว
ม.2

เพื่อเพิ่มไฟฟ้าส่อง
สว่างในเวลาค่าคืน

ตามจุดเสี่ยง

100,000
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100,000

100,000

100,000 จานวนไฟฟ้า
สาธารณะที่
ติดตัง้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การใช้ถนนใน
เวลาค่าคืน

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

79. โครงการติดตัง้ ไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมูบ่ ้าน บ้านห้วยน้าคา
ม.3

เพื่อเพิ่มไฟฟ้าส่อง
สว่างในเวลาค่าคืน

ตามจุดเสี่ยง

100,000

100,000

100,000

100,000 จานวนไฟฟ้า
สาธารณะที่
ติดตัง้

80. โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมูบ่ ้าน บ้านหว้าเฒ่า ม.1

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

หมูท่ ี่ 1

300,000

300,000

300,000

81.

โครงการติดตัง้ ไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมูบ่ ้าน
บ้านหว้าเฒ่า ม.1

เพื่อเพิ่มไฟฟ้าส่อง
สว่างในเวลาค่าคืน

ตามจุดเสี่ยง

100,000

100,000

100,000

300,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนทีม่ ี
ไฟฟ้าใช้
100,000 จานวนไฟฟ้า
สาธารณะที่
ติดตัง้

82. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน
บ้านหว้าเฒ่า ม.1

เพื่อปรับปรุง/
ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะที่ชารุด
เสียหายให้ใช้งานได้
ตามปกติ

ไฟฟ้าสาธารณะที่
ชารุดเสียหาย ม.1

30,000

30,000

30,000

ใช้ทุกครัวเรือน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การใช้ถนนใน
เวลาค่าคืน

กองช่าง

30,000 ร้อยละของไฟฟ้า ประชาชนได้รับ
สาธารณะทีช่ ารุด ความสะดวก
เสียหาย ได้รับ
และปลอดภัยใน
การปรับปรุง
การใช้ถนนใน
ซ่อมแซมให้ใช้
เวลาค่าคืน

กองช่าง

งานได้ตามปกติ

- 109 -

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การใช้ถนนใน
เวลาค่าคืน
ประชาชนมีไฟฟ้า
กองช่าง

ที่

โครงการ

83. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน
บ้านแก้งยาว ม.2

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

เพื่อปรับปรุง/
ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะที่ชารุด
เสียหายให้ใช้งานได้
ตามปกติ

ไฟฟ้าสาธารณะที่
ชารุดเสียหาย ม.2

84. โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมูบ่ ้าน บ้านแก้งยาว ม.2

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

หมูท่ ี่ 2

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน

กองช่าง

85. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน
บ้านห้วยน้าคา ม.3

เพื่อปรับปรุง/
ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะที่ชารุด
เสียหายให้ใช้งานได้
ตามปกติ

ไฟฟ้าสาธารณะที่
ชารุดเสียหาย ม.3

30,000

30,000

30,000

30,000 ร้อยละของไฟฟ้า ประชาชนได้รับ
สาธารณะที่ชารุด ความสะดวก
เสียหาย ได้รับ
และปลอดภัยใน
การปรับปรุง
การใช้ถนนใน
ซ่อมแซมให้ใช้
เวลาค่าคืน

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

หมูท่ ี่ 3

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน

กองช่าง

86. โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมูบ่ ้าน บ้านห้วยน้าคา ม.3

30,000

30,000

30,000

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
2564
หลัก
30,000 ร้อยละของไฟฟ้า ประชาชนได้รับ
กองช่าง
สาธารณะที่ชารุด ความสะดวก
เสียหาย ได้รับ
และปลอดภัยใน
การปรับปรุง
การใช้ถนนใน
ซ่อมแซมให้ใช้
เวลาค่าคืน
ตัวชี้วัด
(KPI)

งานได้ปกติ

งานได้ตามปกติ

100,000
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100,000

100,000

100,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟ้าใช้

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
2564
หลัก
100,000 จานวนไฟฟ้า
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
สาธารณะที่
ความสะดวก
ติดตัง้
และปลอดภัยใน
การใช้ถนนใน
เวลาค่าคืน
30,000 ร้อยละของไฟฟ้า ประชาชนได้รับ
กองช่าง
สาธารณะที่ชารุด ความสะดวก
เสียหายได้รับการ และปลอดภัยใน
ปรับปรุง
การใช้ถนนใน
ซ่อมแซมให้ใช้
เวลาค่าคืน
ตัวชี้วัด
(KPI)

87. โครงการติดตัง้ ไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมูบ่ ้าน บ้านนาอินทร์
แต่ง ม.4

เพื่อเพิ่มไฟฟ้าส่อง
สว่างในเวลาค่าคืน

ตามจุดเสี่ยง

100,000

100,000

100,000

88. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน
ม.4

เพื่อปรับปรุง/
ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะที่ชารุด
เสียหายให้ใช้งานได้
ตามปกติ

ไฟฟ้าสาธารณะที่
ชารุดเสียหาย ม.4

30,000

30,000

30,000

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

หมูท่ ี่ 4

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน

กองช่าง

เพือ่ เพิ่มกระแสไฟ
ฟ้าให้มีกาลังไฟฟ้า
เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้งานของ
ประชาชน

เพิ่มเฟสไฟฟ้า
จาก 2 เฟส เป็น 3
เฟส

600,000

600,000

600,000

600,000 ไฟฟ้า 3 เฟส

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้ชีวิต
ประจาวัน

กองช่าง

89. โครงการขยายเขตไฟฟ้าภาย
ในหมู่บ้าน

งานได้ปกติ

บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4

90. โครงการเพิ่มเฟสไฟฟ้าหมู่บ้าน
บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4
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ที่

91.

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมูบ่ ้าน
บ้านซับปลากั้ง ม.5

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

หมูท่ ี่ 5

92. โครงการติดตัง้ ไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมูบ่ ้าน บ้านซับปลากั้ง
ม.5

เพื่อเพิ่มไฟฟ้าส่อง
สว่างในเวลาค่าคืน

ตามจุดเสี่ยง

100,000

100,000

100,000

93. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน
บ้านซับปลากั้ง ม.5

เพื่อปรับปรุง/
ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะที่ชารุด
เสียหายให้ใช้งานได้
ตามปกติ

ไฟฟ้าสาธารณะที่
ชารุดเสียหาย ม.5

30,000

30,000

30,000

เพื่อปรับปรุง/
ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะที่ชารุด
เสียหายให้ใช้งานได้
ตามปกติ

ไฟฟ้าสาธารณะที่
ชารุดเสียหาย ม.6

94. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน
บ้านชีบน ม.6

300,000

30,000
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300,000

30,000

300,000

30,000

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

300,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟ้าใช้

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนมีไฟฟ้า
กองช่าง
ใช้ทุกครัวเรือน

100,000 จานวนไฟฟ้า
สาธารณะที่
ติดตัง้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การใช้ถนนใน
เวลาค่าคืน
30,000 ร้อยละของไฟฟ้า ประชาชนได้รับ
สาธารณะที่ชารุด ความสะดวก
เสียหาย ได้รับ
และปลอดภัยใน
การปรับปรุง
การใช้ถนนใน
ซ่อมแซมให้ใช้
เวลาค่าคืน

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การใช้ถนนใน
เวลาค่าคืน

กองช่าง

งานได้ตามปกติ
30,000 ร้อยละของไฟฟ้า
สาธารณะที่ชารุด
เสียหาย ได้รับ
การปรับปรุง
ซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ตามปกติ

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

95. โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมูบ่ ้าน บ้านชีบน ม.6

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

หมูท่ ี่ 6

100,000

100,000

100,000

96. โครงการติดตัง้ ไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมูบ่ ้าน
บ้านชีบน ม.6

เพื่อเพิ่มไฟฟ้าส่อง
สว่างในเวลาค่าคืน

ตามจุดเสี่ยง

100,000

100,000

100,000

97. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน
บ้านโนนเหลื่อม ม.7

เพื่อปรับปรุง/
ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะที่ชารุด
เสียหายให้ใช้งานได้
ตามปกติ

ไฟฟ้าสาธารณะที่
ชารุดเสียหาย ม.7

30,000

30,000

30,000

98. โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมูบ่ ้าน บ้านโนนเหลื่อม ม.7

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

หมูท่ ี่ 7

100,000

100,000

100,000

99. โครงการเพิ่มเฟสไฟฟ้าหมู่บ้าน
บ้านโนนเหลื่อม ม.7

เพื่อเพิ่มกระแสไฟ
ฟ้าให้มีกาลังไฟฟ้า
เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้งาน

เพิ่มเฟสไฟฟ้า
จาก 2 เฟส เป็น 3
เฟส

600,000

600,000

600,000

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟ้าใช้
100,000 จานวนไฟฟ้า
สาธารณะที่
ติดตัง้

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนมีไฟฟ้า
กองช่าง
ใช้ทุกครัวเรือน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การใช้ถนนใน
เวลาค่าคืน
30,000 ร้อยละของไฟฟ้า ประชาชนได้รับ
สาธารณะที่ชารุด ความสะดวก
เสียหาย ได้รับ
และปลอดภัยใน
การปรับปรุง
การใช้ถนนใน
ซ่อมแซมให้ใช้
เวลาค่าคืน

กองช่าง

กองช่าง

งานได้ตามปกติ
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100,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟ้าใช้
600,000 ไฟฟ้า 3 เฟส

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้ชีวิต
ประจาวัน

กองช่าง

ที่

โครงการ

100. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน
บ้านป่าปอแดง ม.8

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

เพื่อปรับปรุง/
ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะที่ชารุด
เสียหายให้ใช้งานได้
ตามปกติ

ไฟฟ้าสาธารณะที่
ชารุดเสียหาย ม.8

101. โครงการติดตัง้ ไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมูบ่ ้าน
บ้านป่าปอแดง ม.8

เพื่อเพิ่มไฟฟ้าส่อง
สว่างในเวลาค่าคืน

ตามจุดเสี่ยง

100,000

100,000

100,000

100,000 จานวนไฟฟ้า
สาธารณะที่
ติดตัง้

102. โครงการติดตัง้ ไฟฟ้าสาธารณะ
พลังงานแสงอาทิตย์

เพื่อเพิ่มไฟฟ้าส่อง
สว่างในเวลาค่าคืน

หมูท่ ี่ 1-8

200,000

200,000

200,000

200,000 ร้อยของ

เพื่อให้ประชาชนมี
น้า ประปาใช้สาหรับ
อุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึง

หมูท่ ี่ 1

ประปา
103. โครงการขยายเขต/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมประปาภายในหมู่บ้าน
บ้านหว้าเฒ่า ม.1

30,000

30,000

30,000

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
2564
หลัก
30,000 ร้อยละของไฟฟ้า ประชาชนได้รับ
กองช่าง
สาธารณะที่ชารุด ความสะดวก
เสียหาย ได้รับ
และปลอดภัยใน
การปรับปรุง
การใช้ถนนใน
ซ่อมแซมให้ใช้
เวลาค่าคืน
ตัวชี้วัด
(KPI)

งานได้ตามปกติ

ประชาชนที่ได้
รับความสะดวก
ในการสัญจรใน
เวลาค่าคืน

200,000
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200,000

200,000

200,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้าประปาใช้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การใช้ถนนใน
เวลาค่าคืน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การใช้ถนนใน
เวลาค่าคืน

กองช่าง

ประชาชนมี
น้าประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

กองช่าง

ที่

โครงการ

104. โครงการปรับปรุงคุณภาพ
น้าประปา บ้านซับปลากั้ง ม.5

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ได้นาประปา
้
สะอาดสาหรับใช้
อุปโภค-บริโภค

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ประปา ม.5

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

50,000

50,000

50,000

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนมีน้า
กองช่าง

50,000 ร้อยละของน้า
ประปาสะอาด
ประปามี
คุณภาพมากขึ้น สาหรับอุปโภคบริโภค

105. โครงการขยายเขต/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมระบบประปา
บ้านแก้งยาว ม.2
106. โครงการขยายเขต/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมระบบประปา
บ้านห้วยน้าคา ม.3
107. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้า
คสล. บ้านห้วยน้าคา ม.3
108. โครงการขยายเขต/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมระบบน้าประปา
บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4
109. โครงการขยายเขต/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมระบบน้าประปา
บ้านซับปลากั้ง ม.5

เพื่อให้ประชาชนมี
น้าประปาใช้อุปโภค
บริโภคอย่างทั่วถึง
เพื่อให้ได้ระบบ
ประปาที่มีคุณภาพ
เพื่อเพิ่มปริมาณการ
รองรับน้าประปาให้
ได้มากขึ้น
เพื่อให้ประชาชนมี
น้าประปาใช้อุปโภค
บริโภคอย่างทั่วถึง
เพื่อให้ประชาชนมี
น้าประปาใช้สาหรับ
อุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึง

ประปา ม.2

200,000

200,000

200,000

ประปา ม.3

100,000

100,000

100,000

1 ถัง

200,000

200,000

200,000

ประปา ม.4

200,000

200,000

200,000

ประปา ม.5

200,000

200,000

200,000
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200,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
ครัวเรือนที่มี
น้าประปาใช้
น้าประปาใช้
อย่างทั่วถึง
100,000 ร้อยละของ
ประปาได้
ครัวเรือนที่มี คุณภาพ
น้าประปาใช้
200,000 ร้อยละการกัก ประชาชนมีนา้
เก็บน้าเพิ่มขึ้น ประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง
200,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
ครัวเรือนที่มี
น้าประปาใช้
น้าประปาใช้
อย่างทั่วถึง
200,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
ครัวเรือนที่มี
น้าประปาใช้
น้าประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

ที่

โครงการ

110. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้า
คสล. บ้านชีบน ม.6
111. โครงการขยายเขต/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมระบบประปา
บ้านชีบน ม.6
112. โครงการขยายเขต/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมระบบประปา
บ้านโนนเหลื่อม ม.7

113. โครงการขยายเขต/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมระบบน้าประปา
บ้านป่าปอแดง ม.8

114. โครงการปรับปรุงระบบสูบ
น้าประปาเป็นพลังงาน
แสงอาทิตย์ บ้านแก้งยาว ม.2

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มปริมาณการ
รองรับน้าประปาให้
ได้มากขึ้น
เพื่อให้ประชาชนมี
น้าประปาใช้สาหรับ
อุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึง
เพื่อให้ประชาชนมี
น้าประปาใช้สาหรับ
อุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึง
เพื่อให้ประชาชนมี
น้าประปาใช้สาหรับ
อุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึง
เพื่อให้ลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการ
ผลิตน้าประปา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
1 ถัง

200,000

200,000

200,000

200,000 ร้อยละการกัก
เก็บน้าเพิ่มขึ้น

ประปา ม.6

200,000

200,000

200,000

200,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้าประปาใช้

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนมีนา้
กองช่าง
ประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง
ประชาชนมี
กองช่าง
น้าประปาใช้
อย่างทั่วถึง

ประปา ม.7

200,000

200,000

200,000

200,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้าประปาใช้

ประชาชนมี
น้าประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

ประปา ม.8

200,000

200,000

200,000

200,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้าประปาใช้

ประชาชนมี
น้าประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

หมูท่ ี่ 2

500,000

500,000

500,000

ต้นทุนในการ
ผลิตน้าประปา
ลดลง

กองช่าง

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
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2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละของ
ต้นทุนที่ลดลง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อระบายน้าเสีย
จากครัวเรือน

จากหน้าวัด –
บ้านนางเสน

400,000

400,000

400,000

400,000

รางระบายน้า
1 สาย

116. โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คสล.ภายในหมู่บ้าน
บ้านโนนเหลื่อม ม.7

เพื่อระบายน้าเสีย
จากครัวเรือน

หมูท่ ี่ 7

270,000

270,000

270,000

270,000

รางระบายน้า
1 สาย

117. โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คสล.ภายในหมู่บ้าน
บ้านหว้าเฒ่า ม.1

เพื่อกาหนดทิศ
ทางการไหลของน้า
ป้องกันน้าท่วมขัง

หมูท่ ี่ 1

270,000

270,000

รางระบายน้า
1 สาย

กว้าง 6 เมตร
ยาว 1,000 เมตร
หนา 0.15 เมตร

330,000

330,000

ที่

โครงการ

รางระบายน้า
115. โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คสล.ภายในหมู่บ้าน
บ้านชีบน ม.6

ถนน คสล.
118. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านป่าปอแดง – คุ้มจ้อง
บ้านป่าปอแดง ม.8
N15.906596 E101.833270
N15.908212 E101.861605

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
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2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

270,000

270,000

มีรางระบายน้า
รองรับการ
ระบายน้าเสีย
จากครัวเรือน
มีรางระบายน้า
รองรับการ
ระบายน้าเสีย
จากครัวเรือน
มีรางระบายน้า
รองรับการ
ระบายน้าเสีย
จากครัวเรือน

330,000

330,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

ที่

โครงการ

119. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายซอยซึ่งเสน
บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4
N15.915642 E101.798198
N15.916138 E101.798138
120. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายนานางแพงดี–คุ้มโนนม่วง
บ้านโนนเหลื่อม ม.7
N15.898426 E101.845638
N15.894917 E101.844839
121. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายคุ้มตาปู่เก่า–คุ้มซับสีทอง
บ้านซับปลากั้ง ม.5
N15.935410 E101.773620
N15.936056 E101.770357
122. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายหน้าวัด-อ่างเก็บน้า
บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4
N15.928796 E101.801738
N15.927631 E101.805313

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
2564
หลัก
200,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร
ตัวชี้วัด
(KPI)

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 3 เมตร
ยาว 200 เมตร
หนา 0.15 เมตร

200,000

200,000

200,000

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 5 เมตร
ยาว 400 เมตร
หนา 0.15 เมตร

275,000

275,000

275,000

275,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 5 เมตร
ยาว 500 เมตร
หนา 0.15 เมตร

275,000

275,000

275,000

275,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 5 เมตร
ยาว 400 เมตร
หนา 0.15 เมตร

275,000

275,000

275,000

275,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง
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ที่

โครงการ

บ้านหว้าเฒ่า
123. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านนายพงษ์ศักดิ์ อุทัย
กลม– ป่าช้า (สาย ก.ม.18)
บ้านหว้าเฒ่า ม.1
N15.895936 E101.805047
N15.885097 E101.810237
124. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านนางทองเพียร – บ้าน
นางล้อมทอง บ้านหว่าเฒ่า ม.1
N15.897870 E101.802809
N15.896991 E101.802717
125. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านนายศักดิ์ ชอบรักษ์ –
บ้านนายจาเริญ ววิจิตร
บ้านหว้าเฒ่า ม.1
N15.895424 E101.790450
N15.896830 E101.790938

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
หลัก

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 5 เมตร
ยาว 1,400 เมตร
หนา 0.15 เมตร

275,000

275,000

275,000

275,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 4 เมตร
ยาว 100 เมตร
หนา 0.15 เมตร

220,000

220,000

220,000

220,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 4 เมตร
ยาว 220 เมตร
หนา 0.15 เมตร

250,000

250,000

250,000

250,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

- 119 -

ที่
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วัตถุประสงค์

เพื่อให้ถนนได้
126. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สาย ทช.ชย.4025 – บ้านนายเส มาตรฐาน
เสนชัย (ซอยวัดศรีชมภู)
บ้านหว้าเฒ่า ม.1

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
2564
หลัก
360,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร
ตัวชี้วัด
(KPI)

กว้าง 5 เมตร
ยาว 130 เมตร
หนา 0.15 เมตร

360,000

360,000

360,000

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 4 เมตร
ยาว 250 เมตร
หนา 0.15 เมตร

220,000

220,000

220,000

220,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

เพื่อให้ถนนได้
128. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จาก ทช.ชย.4025 – เขาดิน (เขา มาตรฐาน
ดิน–ตากแป้ง) บ้านหว้าเฒ่า ม.1

กว้าง 5 เมตร
ยาว 500 เมตร
หนา 0.15 เมตร

275,000

275,000

275,000

275,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

กว้าง 5 เมตร
ยาว 500 เมตร
หนา 0.15 เมตร

275,000

275,000

275,000

275,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

N15.896744 E101.806555
N15.898166 E101.808688

127. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยบ้านนางภัชละ ยิ่งสันเทียะ
- บ้านนางสมบูรณ์ อาจโนน
เปลือย บ้านหว้าเฒ่า ม.1
N15.896744 E101.806555
N15.898166 E101.808688

N15.897755 E101.794044
N15.905888 E101.787977

129. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จาก ทช.ชย.3019-รอยพระ
พุทธบาท (สาย ก.ม.18)
บ้านหว้าเฒ่า ม.1

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

N15.875741 E101.802660
N15.887048 E101.803554
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ถนนได้
130. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านนางธนพร คุ้มบุ่งคล้า– หน้า มาตรฐาน
วัดหว้าเฒ่า บ้านหว้าเฒ่า ม.1

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
2564
หลัก
220,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร
ตัวชี้วัด
(KPI)

กว้าง 4 เมตร
ยาว 600 เมตร
หนา 0.15 เมตร

220,000

220,000

220,000

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 3.50 เมตร
ยาว 110 เมตร
หนา 0.15 เมตร

212,000

212,000

212,000

212,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 3.50 เมตร
ยาว 50 เมตร
หนา 0.15 เมตร

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 5 เมตร
ยาว 100 เมตร
หนา 0.15 เมตร

275,000

275,000

275,000

275,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

N15.896745 E101.806535
N15.895686 E101.801243

131. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยบ้านนางสารวย แก้ว
ประเสริฐ – บ้านนางเฮียง
บ้านหว้าเฒ่า ม.1
N15.897436 E101.792493
N15.896206 E101.792833

132. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านนายรื่น อาจโนนเปลือย
-บ้านนายประนอม อาจโนน
เปลือย บ้านหว้าเฒ่า ม.1
N15.897941 E101.807553
N15.898368 E101.807566

133. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายทางเข้าป่าช้า-หน้าเมรุ
บ้านหว้าเฒ่า ม.1
N15.886815 E101.809832
N15.886762 E101.808910
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ที่

โครงการ

134. โครงการก่อสร้างช่องระบาย
น้าสี่เหลี่ยม คสล. ที่นา
นางแย้ม ชอบรักษ์
บ้านหว้าเฒ่า ม.1

วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ปัญหาถนน
ขาด, ป้องกันน้า
ท่วมไร่นา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ขนาด
1.50 x 1.50 ม.

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
หลัก
การระบายน้าได้ กองช่าง
ดี, น้าไม่ท่วมขัง
พื้นที่ไร่นา

350,000

350,000

350,000

350,000 ร้อยละของ
พื้นที่น้าท่วม
ลดลง

กว้าง 5 เมตร
ยาว 170 เมตร
หนา 0.15 เมตร

275,000

275,000

275,000

275,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 5 เมตร
ยาว 150 เมตร
หนา 0.15 เมตร

275,000

275,000

275,000

275,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 5 เมตร
ยาว 1,500 เมตร
หนา 0.15 เมตร

275,000

275,000

275,000

275,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

N15.893237 E101.798487

บ้านแก้งยาว ม.2
135. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ศูนย์ เพื่อให้ถนนได้
พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลาอาสน์
มาตรฐาน
(ต่อจากเดิม) บ้านแก้งยาว ม.2
N15.907233 E101.831188
N15.907566 E101.829833

136. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านนางสมบูรณ์ – ไร่นาย
แสงจันทร์ บ้านแก้งยาว ม.2
N15.905367 E101.829588
N15.904364 E101.829172

137. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านแก้งยาว ม.2 –
บ้านป่าปอแดง ม.8
N15.915350 E101.815531
N15.916668 E101.803313
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ที่

โครงการ

138. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายซอยผักหวาน 1
บ้านแก้งยาว ม.2

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
2564
หลัก
60,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร
ตัวชี้วัด
(KPI)

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 3 เมตร
ยาว 35 เมตร
หนา 0.15 เมตร

60,000

60,000

60,000

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 3 เมตร
ยาว 35 เมตร
หนา 0.15 เมตร

60,000

60,000

60,000

60,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 5 เมตร
ยาว 120 เมตร
หนา 0.15 เมตร

330,000

330,000

330,000

330,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 5 เมตร
ยาว 270 เมตร
หนา 0.15 เมตร

275,000

275,000

275,000

275,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

N15.911855 E101.828333
N15.911988 E101.828066

139. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายซอยผักหวาน 3
บ้านแก้งยาว ม.2
N15.913288 E101.828844
N15.913277 E101.829033

140. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยแก้วอุไร 1
บ้านแก้งยาว ม.2
N15.906355 E101.831233
N15.890100 E101.833755

141. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยหลังโรงเรียน
บ้านแก้งยาว ม.2
N15.906355 E101.831233
N15.890100 E101.833755
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บ้านห้วยน้าคา ม.3
142. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านห้วยน้าคา ม.3 – ถนน
สายบ้านโนนนาพวง ต.ชีบน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
หลัก

กว้าง 5 เมตร
ยาว 1,320 เมตร
หนา 0.15 เมตร

275,000

275,000

275,000

275,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

กว้าง 5 เมตร
ยาว 460 เมตร
หนา 0.15 เมตร

275,000

275,000

275,000

275,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

กว้าง 6 เมตร
ยาว 1,000 เมตร
หนา 0.15 เมตร

330,000

330,000

330,000

330,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การงสัญจร

กองช่าง

N15.938414 E101.714304
N15.927819 E101.722735

บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4
143. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เพื่อให้ถนนได้
สามแยกหน้าโรงเรียนบ้านนา
มาตรฐาน
อินทร์แต่ง – บ้านนายอุดม กุล
ธรรมโม บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4
N15.928329 E101.793928
N15.923197 E101.791212

บ้านซับปลากั้ง ม.5
144. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายคุ้มอุดมสุข – สระหนอง
กระทุ่ม บ้านซับปลากั้ง ม.5

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

N15.934845 E101.768979
N15.938164 E101.767048
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145. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายคุ้มรวมมิตรพัฒนาคุ้มจ้อง บ้านซับปลากั้ง ม.5

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กว้าง 5 เมตร
ยาว 2,200 เมตร
หนา 0.15 เมตร

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

275,000

275,000

275,000

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
2564
หลัก
275,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร
ตัวชี้วัด
(KPI)

N15.934346 E101.776876
N15.919858 E101.767863

146. โครงการก่อสร้าง คสล.สาย
บ้านนางสุภาพร พิมพ์ไธสงค์บ้านนายน้อย อินนอก บ้านซับ
ปลากั้ง ม.5
N15.935224 E101.778476
N15.937504 E101.778770
147. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
มอหินกอง บ้านซับปลากั้ง ม.5–
บ้านโนนนาพวง ต.ชีบน

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 4 เมตร
ยาว 180 เมตร
หนา 0.15 เมตร

220,000

220,000

220,000

220,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 5 เมตร
ยาว 1,270 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10
เมตร

275,000

275,000

275,000

275,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

148. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เพื่อให้ถนนได้
บ้านนายบุญเล็ง สมานใจ– บ้าน มาตรฐาน
นางจูม พรมบุ บ้านซับปลากั้ง ม.5

กว้าง 5 เมตร
ยาว 900 เมตร
หนา 0.15 เมตร

275,000

275,000

275,000

275,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

N15.933413 E101.769073
N15.931803 E101.757115

N15.935361 E101.769516
N15.933358 E101.766738
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149. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายคุ้มซับเจริญพัฒนา
บ้านซับปลากั้ง ม.5

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กว้าง 4 เมตร
ยาว 185 เมตร
หนา 0.15 เมตร

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

220,000

220,000

220,000

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
2564
หลัก
220,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร
ตัวชี้วัด
(KPI)

N15.936003 E101.778592
N15.937522 E101.778768

บ้านชีบน ม.6
เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 4 เมตร
ยาว 1,000 เมตร
หนา 0.15 เมตร

220,000

220,000

220,000

220,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

151. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เพื่อให้ถนนได้
ศาลากลางบ้าน บ้านชีบน ม.6 มาตรฐาน

กว้าง 5 เมตร
ยาว 100 เมตร
หนา 0.15 เมตร

275,000

275,000

275,000

275,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

กว้าง 4 เมตร
ยาว 50 เมตร
หนา 0.15 เมตร

110,000

110,000

110,000

110,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

150. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านนางบุญถึง-ไร่นางแดงต้อย
บ้านชีบน ม.6
N15.932829 E101.701909
N15.926441 E101.701037

N15.934928 E101.702641
N15.935096 E101.701478

152. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากถนนลูกรัง – บ้านนายหัด
จันทร์เขียด บ้านชีบน ม.6

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

N15.932838 E101.703430
N15.932493 E101.703347
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153. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เพื่อให้ถนนได้
บ้านนายสังวาล ขดภูเขียว–บ้าน มาตรฐาน
นางนาง นาห่อม บ้านชีบน ม.6

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
2564
หลัก
85,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร
ตัวชี้วัด
(KPI)

กว้าง 3 เมตร
ยาว 50 เมตร
หนา 0.15 เมตร

85,000

85,000

85,000

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 4 เมตร
ยาว 700 เมตร
หนา 0.15 เมตร

220,000

220,000

220,000

220,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 4 เมตร
ยาว 500 เมตร
หนา 0.15 เมตร

220,000

220,000

220,000

220,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

N15.936203 E101.701691
N15.935065 E101.701522

154. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากถนนลาดยาง–
คลองบ้านชีบน ม.6
N15.932838 E101.703430
N15.932493 E101.703347

155. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากถนนลาดยาง-ไร่นางมยุรี
เชาว์ประโคน (สายเจ้าพ่อ)
(สายแก่งท่าสาร) บ้านชีบน ม.6
N15.937179 E101.703790
N15.945809 E101.698542
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บ้านโนนเหลื่อม ม.7
156. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายแก้งยาว–โนนเหลื่อม ม.7

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

N15.906422 E101.833533
N15.908044 E101.846899

157. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เพื่อให้ถนนได้
บ้านนางสาอาง หวะสุวรรณ – มาตรฐาน
บ้านนางสมบูรณ์ สถิตชัย
(ซอยหลังวัดบ้านโนนเหลื่อม)
บ้านโนนเหลื่อม ม.7

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
หลัก

กว้าง 6 เมตร
ยาว 2,500 เมตร
หนา 0.15 เมตร

330,000

330,000

330,000

330,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

กว้าง 4 เมตร
ยาว 210 เมตร
หนา 0.15 เมตร

220,000

220,000

220,000

220,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

กว้าง 5 เมตร
ยาว 30 เมตร
หนา 0.15 เมตร

85,000

85,000

85,000

85,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

N15.901961 E101.833512
N15.901601 E101.836412

บ้านป่าปอแดง ม.8
158. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากประปา – บ้านนายอมตะ
ศรีสุวรรณ บ้านป่าปอแดง ม.8

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

N15.915642 E101.798198
N15.916138 E101.798138
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
หลัก

ถนนลูกรัง
159. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย
คุ้มผักหวาน-เขาน้อย
บ้านแก้งยาว ม.2
N15.916938 E101.829031
N15.918830 E101.822509

160. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายตากแป้ง
บ้านป่าปอแดง ม.8
N15.907529 E101.799043
N15.906234 E101.782293

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กว้าง 5 เมตร
ยาว 800 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

200,000

200,000

200,000

200,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวก
ในการเข้าออกพื้นที่
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

จุดที่ชารุดเสียหาย

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละของ
เกษตรกรได้รับ กองช่าง
เกษตรกร
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การเข้าออกพื้นที่
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง 5 ม.
ยาว 485 ม.
หนาเฉลี่ย0.10 ม.

136,000

136,000

136,000

136,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

161. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย เพื่อให้ประชาชน
สระน้าสาธารณประโยชน์ป่าปอ ได้รบั ความสะดวก
แดง – ลาห้วยยางงู
ในการสัญจร
บ้านป่าปอแดง ม.8
N15.916685 E101.803309
N15.919060 E101.805212
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162. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน เพื่อให้ประชาชน
ลูกรังสายบ้านป่าปอแดง ม.8–
ได้รบั ความสะดวก
อ่างเก็บน้า บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 ในการสัญจร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
2564
หลัก
100,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ กองช่าง
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร
ตัวชี้วัด
(KPI)

จุดที่ชารุดเสียหาย

100,000

100,000

100,000

จุดที่ชารุดเสียหาย

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

จุดที่ชารุดเสียหาย

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

จุดที่ชารุดเสียหาย

200,000

200,000

200,000

200,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

N15.916305 E101.800236
N15.928850 E101.801007

163. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน เพื่อให้ประชาชน
ลูกรังสายนาอินทร์แต่ง ม.4ได้รบั ความสะดวก
บ้านแก้งยาว ม.2
ในการสัญจร
N15.928803 E101.801739
N15.909053 E101.826909

164. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน เพื่อให้ประชาชน
ลูกรังสายนาอินทร์แต่ง ม.4ได้รบั ความสะดวก
ซับปลากั้ง ม.5
ในการสัญจร
N15.928293 E101.793095
N15.934423 E101.777482

165. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน เพื่อให้ประชาชน
ลูกรังสายแก้งยาว ม.2-บ้านป่า ได้รบั ความสะดวก
ปอแดง ม.8
ในการสัญจร
N15.913678 E101.798206
N15.909213 E101.812211
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ที่

โครงการ

166. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายนาอินทร์แต่ง ม.4 –
ป่าปอแดง ม.8
N15.915614 E101.798206
N15.928131 E101.794164
167. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายหว้าเฒ่า ม.1บ้านนาป่าปอแดง ม.8
N15.901549 E101.802480
N15.915093 E101.798271

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
2564
หลัก
200,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร
ตัวชี้วัด
(KPI)

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

จุดที่ชารุดเสียหาย

200,000

200,000

200,000

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

จุดที่ชารุดเสียหาย

200,000

200,000

200,000

200,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

200,000

200,000

200,000

200,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

บ้านหว้าเฒ่า ม.1
168. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
เพื่อให้ประชาชนมี กว้าง 6 เมตร
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหว้าเฒ่า– ความสะดวกในการ ยาว 2,000 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ก.ม.18 บ้านหว้าเฒ่า ม.1
สัญจร
N15.897211 E101.804688
N15.875922 E101.800922

169. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน เพื่อให้ประชาชนมี จุดที่ชารุดเสียหาย
ลูกรังสายบ้านนายสุวทิ ย์ คะใจ– ความสะดวกในการ
ทช.ชย.3019 บ้านหว้าเฒ่า ม.1
เดินทางสัญจร
N15.897177 E101.799788
N15.891922 E101.792072
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ที่

โครงการ

170. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายนานายหยวก –
เขาดิน บ้านหว้าเฒ่า ม.1
N15.903511 E101.799899
N15.901744 E101.791355

171. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายเขาดิน-ตากแป้ง
บ้านหว้าเฒ่า ม.1
N15.898796 E101.794325
N15.905665 E101.788149
172. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายนานายละมุด
โพธิ์ชัย – นานายน้อย
บุญประเสริฐ บ้านหว้าเฒ่า ม.1
N15.904023 E101.806542
N15.906343 E101.809746

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวก
ในการเข้าออกพื้นที่
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวก
ในการเข้าออกพื้นที่
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวก
ในการเข้าออกพื้นที่
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จุดที่ชารุดเสียหาย

100,000

100,000

100,000

จุดที่ชารุดเสียหาย

100,000

100,000

100,000

จุดที่ชารุดเสียหาย

100,000

100,000

100,000

264,000

264,000

264,000

173. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย เพื่อให้ประชาชนมี กว้าง 4 เมตร
ป่าช้า-ลาห้วยยางงู
ความสะดวกในการ ยาว 1,200 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10
บ้านหว้าเฒ่า ม.1
เดินทางสัญจร
N15.886239 E101.810171
N15.888102 E101.817992

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

เมตร
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ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
2564
หลัก
100,000 ร้อยละของ
เกษตรกรได้รับ
กองช่าง
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การเข้าออกพื้นที่
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
100,000 ร้อยละของ
เกษตรกรได้รับ
กองช่าง
เกษตรกร
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การเข้าออกพื้น
ที่ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
100,000 ร้อยละของ
เกษตรกรได้รับ
กองช่าง
เกษตรกร
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การเข้าออกพื้นที่
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
ตัวชี้วัด
(KPI)

264,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อให้ประชาชนมี จุดที่ชารุดเสียหาย
174. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายหน้าวัดหว้าเฒ่า- ความสะดวกในการ
บ้านนายประยงค์ เปีงยมศิริ
เดินทางสัญจร
บ้านหว้าเฒ่า ม.1

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
2564
หลัก
100,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การเดินทาง
สัญจร
ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000

100,000

100,000

200,000

200,000

200,000

200,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

100,000

100,000

100,000

กองช่าง

30,000

30,000

30,000

100,000 ร้อยละของ
เกษตรกรได้รับ
เกษตรกร
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การเข้าออกพื้นที่
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
30,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

N15.898162 E101808684
N15.895845 E101.800947

เพื่อให้ประชาชนมี จุดที่ชารุดเสียหาย
175. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายบ้านหว้าเฒ่า ม.1 ความสะดวกในการ
– บ้านตาดพัฒนา ต.ตลาดแร้ง สัญจร
N15.886070 E101.810043
N15.880591 E101.824216

176. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายนานางชานาญ –
ลาห้วยยางงู บ้านหว้าเฒ่า ม.1

จุดที่ชารุดเสียหาย
เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวก
ในการเข้าออกพื้นที่
N15.891654 E101.805720
และขนถ่ายผลผลิต
N15.893995 E101.814642
ทางการเกษตร
177. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
เพื่อให้ประชาชนมี จุดที่ชารุดเสียหาย
ถนนลูกรังสายบ้านนางตุ๊ – บ้าน ความสะดวกในการ
นางหนูเฮียง บ้านหว้าเฒ่า ม.1 สัญจร
N15.897674 E101.791783
N15.896007 E101.792130
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กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

178. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย เพื่อให้ประชาชนมี กว้าง 5 เมตร
ป่าช้า – นานางหนูเรียบ ยันชัย ความสะดวกในการ ยาว 800 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
บ้านหว้าเฒ่า ม.1
สัญจร

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
2564
หลัก
200,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร
ตัวชี้วัด
(KPI)

200,000

200,000

200,000

เพื่อให้ประชาชนมี จุดที่ชารุดเสียหาย
ความสะดวกในการ
สัญจร

50,000

50,000

50,000

50,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

180. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
เพือ่ ให้ประชาชนมี จุดที่ชารุดเสียหาย
ถนนลูกรังสาย(คุ้มนอก) บ้าน
ความสะดวกในการ
นายโอด – ถนนลาดยาง
สัญจร
(ทช.ชย.3019) บ้านหว้าเฒ่า ม.1

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

200,000

200,000

200,000

200,000 ร้อยละของ
เกษตรกรได้รับ
เกษตรกร
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การเข้าออก
พื้นที่ขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร

กองช่าง

N15.886468 E101.812308
N15.885438 E101.818876

179. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังซอยบ้านนายจาเริญ
ววิจิตร บ้านหว้าเฒ่า ม.1
N15.976500 E101.907655
N15.950988 E101.898844

N15.897399 E101.790933
N15.894944 E101.790155

181. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายบ้านนางภัชละ
ยิ่งสันเทียะ– ป่าปอแดง
(สายสวนยาง) บ้านหว้าเฒ่า ม.1
N15.898254 E101.805866
N15.916290 E101.800231

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวก
ในการเข้าออกพื้นที่
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

จุดที่ชารุดเสียหาย
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ที่

โครงการ

182. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายป่าช้าบ้านหว้า
เฒ่า ม.1– ห้วยนกทา
บ้านตาดพัฒนา ต.ตลาดแร้ง
N15.885043 E101.810042
N15.880653 E101.824275

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวก
ในการเข้าออกพื้นที่
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

จุดที่ชารุดเสียหาย

200,000

200,000

200,000

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวก
ในการเข้าออกพื้นที่
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร

กว้าง 5 เมตร
ยาว 500 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

150,000

150,000

150,000

กว้าง 4 เมตร
ยาว 500 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

100,000

100,000

100,000

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวก
ในการเข้าออกพื้นที่
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

จุดที่ชารุดเสียหาย

200,000

200,000

200,000

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
2564
หลัก
200,000 ร้อยละของ
เกษตรกรได้รับ
กองช่าง
เกษตรกร
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การเข้าออกพื้นที่
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
ตัวชี้วัด
(KPI)

บ้านแก้งยาว ม.2
183. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายที่
นานายเหง่า-นานายสาลี
บ้านแก้งยาว ม.2
N15.921085 E101.830057
N15.924104 E101.833314

184. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย
บ้านนายเสถียร-บ้านนายบุญโฮม
บ้านแก้งยาว ม.2
N15.908531 E101.825816
N15.909827 E101.820906
185. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย
ที่ดินนายแอ ววิจติ ร-ลาห้วยชีลอง
บ้านแก้งยาว ม.2
N15.909133 E101.828007
N15.909479 E101.829645

- 135 -

150,000 ร้อยละของ
เกษตรกรได้รับ
เกษตรกร
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การเข้าออกพื้นที่
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
100,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

200,000 ร้อยละของ
เกษตรกรได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การเข้าออกพื้นที่
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

186. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนลาดยาง-หน้าวัด
ความสะดวกในการ
(ซอยวัดแก้งยาว)
เดินทางสัญจร
บ้านแก้งยาว ม.2

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กว้าง 4 เมตร
ยาว 150 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10
เมตร

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
2564
หลัก
35,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การเดินทาง
สัญจร
ตัวชี้วัด
(KPI)

35,000

35,000

35,000

75,000

75,000

75,000

75,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

N15.906919 E101.827181
N15.907079 E101.828223

187. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน เพื่อให้ประชาชนมี จุดที่ชารุดเสียหาย
ลูกรังจากบ้านนายบุญโฮม–ปาช้า ความสะดวกในการ
(สายป่าช้า) บ้านแก้งยาว ม.2
เดินทางสัญจร
N15.910987 E101.820831
N15.906762 E101.820161

188. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายแหลมมาลายู
บ้านแก้งยาว ม.2
N15.910419 E101.819071
N15.888217 E101.821631

189. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังซอยโรงเรียน
บ้านแก้งยาว ม.2
N15.908495 E101.831261
N15.908123 E101.833708

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง
สัญจร

จุดที่ชารุดเสียหาย

110,000

110,000

110,000

110,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง
สัญจร

จุดที่ชารุดเสียหาย

137,500

137,500

137,500

137,500 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การเดินทาง
สัญจร

กองช่าง
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

190. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย เพื่อให้ประชาชนมี กว้าง 5 เมตร
บ้านแก้งยาว ม.2–บ้านวังเดือน ความสะดวกในการ ยาว 1,650 เมตร
ห้า ต.ห้วยต้อน
สัญจร
หนาเฉลี่ย 0.10
N15.932111 E101.819633
เมตร

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
2564
หลัก
200,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร
ตัวชี้วัด
(KPI)

200,000

200,000

200,000

เพื่อให้ประชาชนมี จุดที่ชารุดเสียหาย
ความสะดวกในการ
สัญจร

200,000

200,000

200,000

200,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนมี จุดที่ชารุดเสียหาย
ความสะดวกในการ
สัญจร

15,000

15,000

15,000

15,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

200,000

200,000

200,000

200,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

N15.942800 E101.813533

191. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายเขาน้อย
บ้านแก้งยาว ม.2
N15.910577 E101.823255
N15.921733 E101.817733

192. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายบ้านนางเฮียง –
ลาห้วยชีลอง บ้านแก้งยาว ม.2
N15.907700 E101.828277
N15.907822 E101.828666

193. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
เพื่อให้ประชาชน
ถนนลูกรังสายบ้านแก้งยาว ม.2 ได้รบั ความสะดวก
– บ้านสามพันตา ต.ห้วยต้อน
ในการสัญจร

จุดที่ชารุดเสียหาย

N15.913766 E101.828766
N15.933666 E101.826388
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

194. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
เพื่อให้ประชาชน
ถนนลูกรังสายไร่นายอรุณ หล่า ได้รบั ความสะดวก
บุตรศรี-ไร่นายไซร้ ผุดผ่อง
ในการสัญจร
บ้านแก้งยาว ม.2
N15.919444 E101.817288
N15.922899 E101.810755
บ้านห้วยน้าคา ม.3
195. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายถนนบ้าน
ห้วยน้าคา ม.3 – ถนนสายบ้าน
โนนนาพวง ต.ชีบน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
2564
หลัก
100,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
เกษตรกร
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร
ตัวชี้วัด
(KPI)

จุดที่ชารุดเสียหาย

100,000

100,000

100,000

เพื่อให้ประชาชนมี จุดที่ชารุดเสียหาย
ความสะดวกในการ
สัญจร

200,000

200,000

200,000

200,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวก
ในการเข้าออกพื้นที่
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละของ
เกษตรกรได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การเข้าออกพื้นที่
ขนถ่ายผล ผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง

N15.938414 E101.714304
N15.927819 E101.722735

196. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายไร่นายกองเที่ยง
ศรีจันทร์ บ้านห้วยน้าคา ม.3
N15.931512 E101.724282
N15.930983 E101.720672

จุดที่ชารุดเสียหาย
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ที่

โครงการ

197. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายไร่นายหมั่น นาม
หนองอ้อ บ้านห้วยน้าคา ม.3
N15.936124 E101.719631
N15.939932 E101.723279

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อให้ประชาชนมี จุดที่ชารุดเสียหาย
ความสะดวกในการ
สัญจร

บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4
198. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
เพื่อให้ประชาชนมี จุดที่ชารุดเสียหาย
ถนนลูกรังสายบ้านนาอินทร์แต่ง ความสะดวกในการ
ม.4 – ที่ทาการ อบต.ภูแลนคา สัญจร

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
2564
หลัก
100,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร
ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000

100,000

100,000

200,000

200,000

200,000

200,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละของ
เกษตรกรได้รับ
เกษตรกร
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การเข้าออก
พื้นที่ขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร

กองช่าง

N15.917157 E101.770085
N15.923197 E101.791212

199. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังรอบหมูบ่ ้าน – ที่ดนิ
นายบุญมา มีวชิ า
บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4
N15.923197 E101.791212
N15.928489 E101.798956

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวก
ในการเข้าออกพื้นที่
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

จุดที่ชารุดเสียหาย
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ที่

โครงการ

200. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายนานายสุริยา –
ลาห้วยยางงู
บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4
N15.929827 E101.794463
N15.935506 E101.793891

201. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายที่ดนิ นายสนิท –
ที่ดนิ นายพิษณุ ศรีประทุม บ้าน
นาอินทร์แต่ง ม.4
N15.922575 E101.791773
N15.922265 E101.796308

202. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายไร่นายมงคล
ช่วยชูวงษ์-ไร่นายทองรัตน์ ทิพย์
แสง บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4
N15.923231 E101.788763
N15.920048 E101.788848

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
2564
หลัก
100,000 ร้อยละของ
เกษตรกรได้รับ
กองช่าง
เกษตรกร
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การเข้าออกพื้นที่
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
ตัวชี้วัด
(KPI)

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวก
ในการเข้าออกพื้นที่
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

จุดที่ชารุดเสียหาย

100,000

100,000

100,000

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวก
ในการเข้าออกพื้นที่
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

จุดที่ชารุดเสียหาย

68,000

68,000

68,000

68,000 ร้อยละของ
เกษตรกรได้รับ
เกษตรกร
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การเข้าออกพื้นที่
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวก
ในการเข้าออกพื้นที่
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

จุดที่ชารุดเสียหาย

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละของ
เกษตรกรได้รับ
เกษตรกร
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การเข้าออกพื้นที่
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง
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บ้านซับปลากั้ง ม.5
203. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายบ้านซับปลากั้ง
ม.5 – บ้านโนนนาพวง ต.ชีบน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
หลัก

เพื่อให้ประชาชนมี จุดที่ชารุดเสียหาย
ความสะดวกในการ
สัญจร

200,000

200,000

200,000

200,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนมี จุดที่ชารุดเสียหาย
ความสะดวกในการ
สัญจร

200,000

200,000

200,000

200,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนมี จุดที่ชารุดเสียหาย
ความสะดวกในการ
สัญจร

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

เพือ่ ให้ประชาชนมี กว้าง 4 เมตร
ความสะดวกในการ ยาว 700 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
สัญจร

140,000

140,000

140,000

140,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

N15.935195 E101.770504
N15.934211 E101.728935

204. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายมอหินกอง
บ้านซับปลากั้ง ม.5
N15.933692 E101.768197
N15.931941 E101.755518

205. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
สายคุ้มรวมมิตรพัฒนา–คุ้มจ้อง
บ้านซับปลากั้ง ม.5
N15.934554 E101.776676
N15920048 E101.767654
206. โครงการก่อสร้างลูกรังสายบ้าน
นายสมจิตร พุทธา-บ้านนาย
สมจิตร จิมสันเทียะ
บ้านซับปลากั้ง ม.5
N15.938028 E101.779123
N15.933004 E101.779906
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ที่

โครงการ

207. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
สายนานายอนุ บุญเคหา-นา
นายละวัย กล้าหาญ
บ้านซับปลากั้ง ม.5
N15.933463 E101.746554
N15.940568 E101.744032
208. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายไร่นายบรรจง
บ้านซับปลากั้ง ม.5

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อให้ประชาชนมี จุดที่ชารุดเสียหาย
ความสะดวกในการ
สัญจร

เพื่อให้เกษตรกรมี
ความสะดวกในการ
เข้าออกพื้นที่และขน
N15.923381 E101.786967
ถ่ายผลผลิตทางการ
N15.929053 E101.787236
เกษตร
209. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย เพื่อให้ประชาชนมี
แยกที่ดนิ นายเพี้ยน บังสูงเนิน – ความสะดวกในการ
ที่ดนิ นายสุบัน คุ้มบุ่งคล้า บ้าน สัญจร
ซับปลากั้ง ม.5

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

100,000

100,000

100,000

จุดที่ชารุดเสียหาย

100,000

100,000

100,000

กว้าง 5 เมตร
ยาว 600 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10
เมตร

165,000

165,000

165,000

กว้าง 4 เมตร
ยาว 340 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10
เมตร

80,000

80,000

80,000

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
2564
หลัก
100,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร
ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000 ร้อยละของ
เกษตรกรได้รับ
เกษตรกร
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การเข้าออกพื้นที่
และขนถ่ายผล
ผลิตทางเกษตร
165,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

80,000 ร้อยละของ
เกษตรกรได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การเข้าออกพื้นที่
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง

กองช่าง

N15.925406 E101.766466
N15.926480 E101.771131

210. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย เพื่อให้เกษตรกร
ที่ดนิ นางลาแพน พรมบุ-ทช.ชย. ได้รบั ความสะดวก
3019 บ้านซับปลากั้ง ม.5
ในการเข้าออกพื้นที่
N15.923298 E101.766034
และขนถ่ายผลผลิต
N15.923298 E101.766034
ทางการเกษตร
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ที่

โครงการ

211. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังซอยบ้านนายทวี บุบ
ผา บ้านซับปลากั้ง ม.5

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
2564
หลัก
10,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร
ตัวชี้วัด
(KPI)

เพื่อให้ประชาชนมี จุดที่ชารุดเสียหาย
ความสะดวกในการ
สัญจร

10,000

10,000

10,100

212. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
เพื่อให้ประชาชนมี จุดที่ชารุดเสียหาย
ถนนลูกรังสายแยกคุ้มอุดมสุข – ความสะดวกในการ
ถนนสาย 2 – สระหนองกระทุ่ม สัญจร
บ้านซับปลากั้ง ม.5

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

200,000

200,000

200,000

200,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

N15.935067 E101.767801
N15.934840 E101.767943

N15.934955 E101.767483
N15.938314 E101.765506

213. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน เพื่อให้ประชาชนมี จุดที่ชารุดเสียหาย
ลูกรังสายซับช่องปล้อง
ความสะดวกในการ
บ้านซับปลากั้ง ม.5
สัญจร
N15.937652 E101.778066
N15.987634 E101.776040

214. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย เพื่อให้ประชาชนมี กว้าง 5 เมตร
ซับบอน-ซับช่องปล้อง
ความสะดวกในการ ยาว 2,800 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
บ้านซับปลากั้ง ม.5
สัญจร
N15.944246 E101.757533
N15.948358 E101.781675
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

บ้านชีบน ม.6
215. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
เพื่อให้ประชาชนมี จุดที่ชารุดเสียหาย
ถนนลูกรังสายศาลากลางบ้าน – ความสะดวกในการ
ลาน้าชี บ้านชีบน ม.6
เดินทางสัญจร

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

42,000

42,000

42,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

N15.934928 E101.702641
N15.935096 E101.701478
จุดที่ชารุดเสียหาย
216. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน เพื่อให้เกษตรกร
ลูกรังสายบ้านนางบุญถึง–ไร่นาง ได้รบั ความสะดวก
แดงต้อย ลาปะ บ้านชีบน ม.6 ในการเข้าออกพื้นที่
N15.932829 E101.701909
และขนถ่ายผลผลิต
N15.926441 E101.701037
ทางการเกษตร
217. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
เพื่อให้เกษตรกรมี จุดที่ชารุดเสียหาย
ถนนลูกรังสายแก่งท่าสาร
ความสะดวกในการ
บ้านชีบน ม.6
เข้าออกพื้นที่และขน
N15.937213 E101.704534
ถ่ายผลผลิตทางการ
N15.945873 E101.699205
เกษตร
218. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
เพื่อให้ประชาชนมี จุดทีช่ ารุดเสียหาย
ถนนลูกรังบ้านนางนาง
ความสะดวกในการ
นาห่อม – แม่นาชี
้ บ้านชีบน ม.6 เดินทางสัญจร
N15.934887 E101.702626
N15.935106 E101.701266
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2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
หลัก

42,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

100,000 ร้อยละของ
เกษตรกรได้รับ
กองช่าง
เกษตรกร
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การเข้าออกพื้นที่
และขนถ่ายผล
ผลิตทางเกษตร
100,000 ร้อยละของ
เกษตรกรได้รับ
กองช่าง
เกษตรกร
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การเข้าออกพื้นที่
และขนถ่ายผล
ผลิตทางเกษตร
100,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การเดินทางสัญจร

ที่

โครงการ

219. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย
นานายสวาท วิเศษภักดี–ไร่นาย
มนตรี บ้านชีบน ม.6
N15.929318 E101.707139
N15.926400 E101.706459
220. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายที่นานาย
พงษ์ศักดิ์ รินทร์ลา บ้านชีบน ม.6
N15.933392 E101.704339
N15.923337 E101.708180

221. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายไร่นายสนิท-ไร่
นายวรวิทย์ บ้านชีบน ม.6

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวก
ในการเข้าออกพื้นที่
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวก
ในการเข้าออกพื้นที่
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กว้าง 6 เมตร
ยาว 1,500 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

200,000

200,000

200,000

จุดที่ชารุดเสียหาย

100,000

100,000

100,000

จุดที่ชารุดเสียหาย

70,000

70,000

70,000

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

จุดที่ชารุดเสียหาย

100,000

100,000

100,000

ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

N15.937701 E101.704036
N15.937623 E101.702094

222. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายไร่นายบุญตา-ไร่
นายวิรัช บ้านชีบน ม.6

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
2564
หลัก
200,000 ร้อยละของ
เกษตรกรได้รับ
กองช่าง
เกษตรกร
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การเข้าออกพื้นที่
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
เกษตรกรได้รับ
100,000 ร้อยละของ
กองช่าง
ความสะดวกใน
เกษตรกร
เดินทางสะดวก การเข้าออกพืน้ ที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

N15.926273 E101.708434
N15.924044 E101.714276
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70,000 ร้อยละของ
เกษตรกรได้รับ
เกษตรกร
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การเข้าออกพื้นที่
และขนถ่ายผล
ผลิตทางเกษตร
100,000 ร้อยละของ
เกษตรกรได้รับ
เกษตรกร
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การเข้าออกพื้นที่
และขนถ่ายผล
ผลิตทางเกษตร

กองช่าง

กองช่าง

ที่

โครงการ

223. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายไร่นายภิญโญไร่นายเย็น บ้านชีบน ม.6

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

จุดที่ชารุดเสียหาย

70,000

70,000

70,000

เพือ่ ให้ประชาชนมี จุดที่ชารุดเสียหาย
ความสะดวกในการ
สัญจร

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนมี จุดที่ชารุดเสียหาย
ความสะดวกในการ
สัญจร

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

N15.927392 E101.708009
N15.931455 E101.713056

บ้านโนนเหลื่อม ม.7
224. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายบ้านนางขันทอง
กองโฮม – คุ้มถ้าเต่า
บ้านโนนเหลื่อม ม.7

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
2564
หลัก
70,000 ร้อยละของ
เกษตรกรได้รับ
กองช่าง
เกษตรกร
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การเข้าออกพื้นที่
และขนถ่ายผล
ผลิตทางเกษตร
ตัวชี้วัด
(KPI)

N15.901382 E101.845707
N15.894917 E101.844839

225. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังบ้านโนนเหลื่อม
ม.7– บ้านตาดพัฒนา
ต.ตลาดแร้ง
N15.900797 E101.833132
N15.870259 E101.828266
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

226. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
เพื่อให้ประชาชนมี จุดที่ชารุดเสียหาย
ถนนลูกรังสายบ้านนางสาอาง ความสะดวกในการ
หวะสุวรรณ – บ้านนางสมบูรณ์ สัญจร
สถิตชัย บ้านโนนเหลื่อม ม.7

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
2564
หลัก
100,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร
ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000

100,000

100,000

เพื่อให้ประชาชนมี จุดที่ชารุดเสียหาย
ความสะดวกในการ
สัญจร

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

228. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน เพื่อให้ประชาชนมี จุดที่ชารุดเสียหาย
ลูกรังสายคุ้มถ้าเต่า
ความสะดวกในการ
บ้านโนนเหลื่อม ม.7 –
สัญจร
บ้านห้วยยาง ต.โคกสูง

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

N15.901961 E101.833512
N15.901601 E101.836412

227. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายโนนเหลื่อม –
คุ้มถ้าเต่า บ้านโนนเหลื่อม ม.7
N15.900467 E101.837204
N15.894917 E101.844839

N15.898425 E101.845647
N15.886779 E101.861751
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229. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย
นานายอนันต์ เต้าชัยภูมิ
(สายเรียบเขาไดโนเสาร์)
บ้านโนนเหลื่อม ม.7
N15.894847 E101.842431
N15.888797 E101.844235

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวก
ในการเข้าออกพื้นที่
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

230. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
เพื่อให้ประชาชน
ถนนลูกรังสายบ้านนายหาญ
ได้รบั ความสะดวก
ขาเขว้า–เมรุ (สายสระหงส์)บ้าน ในการสัญจร
โนนเหลื่อม ม.7

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
2564
หลัก
เกษตรกรได้รับ
200,000 ร้อยละของ
กองช่าง
เกษตรกร
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การเข้าออกพื้นที่
และขนถ่ายผล
ผลิตทางเกษตร
ตัวชี้วัด
(KPI)

กว้าง 5 เมตร
ยาว 1,500 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10
เมตร

200,000

200,000

200,000

จุดที่ชารุดเสียหาย

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

จุดที่ชารุดเสียหาย

200,000

200,000

200,000

200,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร

กองช่าง

N15.902256 E101.837946
N15.907105 E101.842324

บ้านป่าปอแดง ม.8
231. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายบ้านป่าปอแดง –
คุ้มจ้อง บ้านป่าปอแดง ม.8

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

N15.906596 E101.833270
N15.908212 E101.861605
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ถนนดิน
232. โครงการก่อสร้างถนนดินสาย
นานายสุริยน เปล่งวัน-ที่ดนิ
นายกองหันต์ วงศ์จักษุ บ้านแก้ง
ยาว ม.2
N15.915116 E101.815723
N15.915359 E101.812132
233. โครงการก่อสร้างถนนดินสาย
บ้านนางขันทอง กองโฮม – ป่า
ช้าเก่า (สายป่าช้าเก่า)
บ้านโนนเหลื่อม ม.7

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
หลัก

เพื่อให้ประชาชนมี กว้าง 4 เมตร
ความสะดวกในการ ยาว 500 เมตร
เดินทางสัญจร
สูงเฉลี่ย 0.50 ม.

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนมี กว้าง 5 เมตร
ความสะดวกในการ ยาว 1,000 เมตร
เดินทางสัญจร
สูงเฉลี่ย 0.50 ม.

175,000

175,000

175,000

175,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวก
ในการเข้าออกพื้นที่
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

90,000

90,000

90,000

90,000 ร้อยละของ
เกษตรกรได้รับ
เกษตรกร
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การเข้าออกพื้นที่
และขนถ่ายผล
ผลิตทางเกษตร

กองช่าง

N15.906460 E101.833584
N15.907937 E101.839238

บ้านหว้าเฒ่า ม.1
234. โครงการก่อสร้างถนนดินสาย
สะพานลาห้วยยางงู–นานางธนพร
คุ้มบุ่งคล้า (สายเลียบห้วยยางงู)
บ้านหว้าเฒ่า ม.1
N15.885898 E101.794938
N15.874784 E101.803312

กว้าง 5 เมตร
ยาว 500 เมตร
สูงเฉลี่ย 0.50 ม.
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235. โครงการก่อสร้างถนนดินสาย
ถนนลาดยาง ทช.ชย.4025–นา
นางคิด ดนตรี บ้านหว้าเฒ่า ม.1
N15.900758 E101.817052
N15.910016 E101.815052

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวก
ในการเข้าออกพื้นที่
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง 5 เมตร
ยาว 1,000 เมตร
สูงเฉลี่ย 0.50 ม.

175,000

175,000

175,000

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวก
ในการเข้าออกพื้นที่
N15.923405 E101.834721
และขนถ่ายผลผลิต
N15.924027 E101.833312
ทางการเกษตร
237. โครงการก่อสร้างถนนดินสายนา เพื่อให้เกษตรกร
นางใจ วรรณมาตร – ไร่นายรัง ได้รับความสะดวก
จินาวงศ์ บ้านแก้งยาว ม.2
ในการเข้าออกพื้นที่
N15.913577 E101.815591
และขนถ่ายผลผลิต
N15.915259 E101.812099
ทางการเกษตร
เพื่อให้เกษตรกร
238. โครงการก่อสร้างถนนดินจาก
ที่นานางชื่น–บ้านสามพันตา
ได้รับความสะดวก
บ้านแก้งยาว ม.2
ในการเข้าออกพื้นที่
N15.930547 E101.818753
และขนถ่ายผลผลิต
N15.935924 E101.818394
ทางการเกษตร

กว้าง 4 เมตร
ยาว 200 เมตร
สูงเฉลี่ย 0.50 ม.

30,000

30,000

30,000

กว้าง 5 เมตร
ยาว 1,000 เมตร
สูงเฉลี่ย 0.50 ม.

175,000

175,000

175,000

กว้าง 6 เมตร
ยาว 1,500 เมตร
สูงเฉลี่ย 0.50 ม.

200,000

200,000

200,000

บ้านแก้งยาว ม.2
236. โครงการก่อสร้างถนนดินสายที่
นานายเสถียร – นานายสาลี
บ้านแก้งยาว ม.2
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ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
2564
หลัก
175,000 ร้อยละของ
เกษตรกรได้รับ
กองช่าง
เกษตรกร
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การเข้าออกพื้นที่
และขนถ่ายผล
ผลิตทางเกษตร
ตัวชี้วัด
(KPI)

30,000 ร้อยละของ
เกษตรกรได้รับ
เกษตรกร
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การเข้าออกพื้นที่
และขนถ่ายผล
ผลิตทางเกษตร
175,000 ร้อยละของ
เกษตรกรได้รับ
เกษตรกร
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การเข้าออกพื้นที่
และขนถ่ายผล
ผลิตทางเกษตร
200,000 ร้อยละของ
เกษตรกรได้รับ
เกษตรกร
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การเข้าออกพื้นที่
และขนถ่ายผล
ผลิตทางเกษตร

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

ที่

โครงการ

บ้านห้วยน้าคา ม.3
239. โครงการก่อสร้างถนนดิน/ลง
ลูกรังรอบสระน้าสาธารณะ
บ้านห้วยน้าคา ม.3
N15.940083 E101.715380
N15.941160 E101.715496

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อให้ประชาชนมี กว้าง 6 เมตร
ความสะดวกในการ ยาว 350 เมตร
สูงเฉลี่ย 0.50 ม.
เดินทางสัญจร

บ้านซับปลากัง้ ม.5
240. โครงการก่อสร้างถนนดินสายป่า เพื่อให้ประชาชนมี กว้าง 4 เมตร
ช้า-มอหินกอง บ้านซับปลากั้งม.5 ความสะดวกในการ ยาว 1,000 เมตร
สูงเฉลี่ย 0.50 ม.
N15.933584 E101.761817
เดินทางสัญจร

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

เพื่อให้ประชาชนมี กว้าง 4 เมตร
ความสะดวกในการ ยาว 500 เมตร
สูงเฉลี่ย 0.50 ม.
เดินทางสัญจร

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
หลัก

75,000

75,000

75,000

75,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

140,000

140,000

140,000

140,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

70,000

70,000

70,000

70,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

N15.930261 E101.758571

241. โครงการก่อสร้างถนนดินสาย
บ้านนายสมจิตร พุทรา-บ้าน
นายสมจิตร จิมสันเทียะ บ้าน
ซับปลากั้ง ม.5

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

N15.937908 E101.779468
N15.935184 E101.778487
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242. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนดินทางเข้าสายตาปู่
บ้านซับปลากั้ง ม.5

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อให้ประชาชนมี กว้าง 6 เมตร
ความสะดวกในการ ยาว 130 เมตร
สัญจร
สูงเฉลี่ย 0.50 ม.

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

30,000

30,000

30,000

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
2564
หลัก
30,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การสัญจร
ตัวชี้วัด
(KPI)

N15.935410 E101.773620
N15.936056 E101.770357

243. โครงการก่อสร้างถนนดินสาย
คุ้มจ้อง – ที่ดนิ นายบัวลี (เลียบ
เขาจ้อง) บ้านซับปลากั้ง ม.5
N15.918848 E101.768898
N15.910999 E101.762209

บ้านชีบน ม.6
244. โครงการก่อสร้างถนนดินสาย
นานายพงษ์ศักดิ์ – ห้วยหลัว
บ้านชีบน ม.6
N15.923402 E101.708490
N15.922094 E101.709519

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวก
ในการเข้าออกพื้นที่
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง 5 เมตร
ยาว 2,000 เมตร
สูงเฉลี่ย 0.50 ม.

350,000

350,000

350,000

350,000 ร้อยละของ
เกษตรกรได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การเข้าออกพื้นที่
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวก
ในการเข้าออกพื้นที่
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง 5 เมตร
ยาว 500 เมตร
สูงเฉลี่ย 0.50 ม.

90,000

90,000

90,000

90,000 ร้อยละของ
เกษตรกรได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การเข้าออกพื้นที่
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง
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บ้านโนนเหลื่อม ม.7
245. โครงการก่อสร้างถนนดินจาก
ศาลตาปูบ่ ้าน-ป่าช้า
(คุ้มโนนม่วง-สระหงส์)
บ้านโนนเหลื่อม ม.7

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
หลัก

เพื่อให้ประชาชนมี กว้าง 5 เมตร
ความสะดวกในการ ยาว 570 เมตร
สูงเฉลี่ย 0.50 ม.
เดินทางสัญจร

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนมี กว้าง 4 เมตร
ความสะดวกในการ ยาว 450 เมตร
เฉลี่ย 0.50 ม.
เดินทางสัญจร

70,000

70,000

70,000

70,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ความสะดวกใน
เดินทางสะดวก การเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

N15.908024 E101.846946
N15.906788 E101.842357

บ้านป่าปอแดง ม.8
246. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนดินจากนานายสมัน
เงื่อนไข่น้า-นานางรุ่งนภา
บ้านป่าปอแดง ม.8
N15.916544 E101.803503
N15.917463 E101.806411

รวม

171 โครงการ

-

-

27,994,500 27,994,500 27,994,500 27,994,500
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-

-

-

ที่

247.

248.

249.

250.

โครงการ

4.2 แผนงานการเกษตร
โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต
บ้านห้วยน้าคา ม.3
N15.939522 E101.716067
โครงการขุดลอกสระน้า
สาธารณประโยชน์
บ้านซับปลากั้ง ม.5
N15.939847 E101.748225
โครงการก่อสร้างฝายดินที่
สาธารณะป่าช้า
บ้านหว้าเฒ่า ม.1
N15.885074 E101.807651
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้า
บ้านชีบน ม.6

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

เพื่อส่งน้าเข้าสู่พ้นื ที่ หน้าฝายสระน้า
การเกษตร
สาธารณประโยชน์

400,000

400,000

400,000

เพื่อกักเก็บน้า
สาหรับการอุปโภค
บริโภค

ม.5

200,000

200,000

200,000

เพื่อกักเก็บน้าใช้ใน
การอุปโภคบริโภค
และทาการเกษตร

กว้าง 10 เมตร
ยาว 100 เมตร
สูง 2.50 เมตร

300,000

300,000

เพื่อชะลอการไหล
ของน้า

สระน้าสาธารณ
ประโยชน์

200,000

ตาบลภูแลนคา

50,000

251. โครงการค่าใช้จ่ายในการสารวจ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้
พื้นที่แหล่งน้าใต้ดนิ
จ่ายให้หน่วยงานที่
(น้าบาดาล)
เกี่ยวข้องในการออก
สารวจพืน้ ที่แหล่งน้า
ใต้ดิน (น้าบาดาล)
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2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
หลัก

400,000 จานวนเกษตรกร เกษตรกรมีน้าใช้
ที่ได้รับประโยชน์ ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ
200,000 จานวนประชาชน ประชาชนมีนา้
ที่ได้รับประโยชน์ ใช้เพียงพอ

กองช่าง

300,000

300,000 จานวนประชาชน ประชาชนมีนา้
ที่ได้รับประโยชน์ ใช้เพียงพอ

กองช่าง

200,000

200,000

50,000

50,000

200,000 จานวนเกษตรกร เกษตรกรมีน้าใช้ กองช่าง
ที่ได้รับประโยชน์ ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ
50,000 ปริมาณน้าใต้ ทาให้รู้ว่าพื้นที่
สานักปลัด
ดินเพียงพอ
ใดมีปริมาณน้า
กองช่าง
สาหรับขุดบ่อ บาดาลเพียงพอ
บาดาล
ที่สามารถขุด
เจาะได้

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

บ้านหว้าเฒ่า ม.1
252. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมฝาย เพื่อปรับปรุง
มข.ห้วยยางงู บ้านหว้าเฒ่า ม.1 ซ่อมแซมฝายให้ใช้
N15.898959 E101.811649
งานได้ตามปกติ
253. โครงการขุดลอกลาห้วยหว้า
บ้านหว้าเฒ่า ม.1
N15.897349 E101.792914
N15.896859 E101.812198

254. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
Block convert ลาห้วยยางงู
บ้านหว้าเฒ่า ม.1
N15.894564 E101.819499

255. โครงการขุดลอกลาห้วยจ้อง
บ้านหว้าเฒ่า ม.1
N15.909161 E101.799108
N15.902576 E101.810132

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

ลาห้วยย่างงู
(บริเวณสะพาน)
นานายฟืด เสนชัย

150,000

150,000

150,000

ลาห้วยหว้า ม.1

200,000

200,000

200,000

จุดที่ชารุดเสียหาย
เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซม Bolck
convert ให้ใช้งานได้
ตามปกติ
เพื่อเพิ่มปริมาณการ ลาห้วยจ้อง ม.1
กักเก็บน้าสาหรับทา
การเกษตร

150,000

150,000

150,000

200,000

200,000

200,000

50,000

50,000

50,000

เพื่อเพิ่มปริมาณการ
กักเก็บน้าสาหรับทา
การเกษตร

256. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมสระ เพื่อซ่อมแซมรอยรั่ว
หลวงที่ป่าช้า บ้านหว้าเฒ่า ม.1 ให้สามารถกักเก็บ
N15.884826 E101.809241
น้าได้ตามปกติ

สระหลวง
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2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
หลัก

150,000 ร้อยละของฝาย
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
200,000 ร้อยละของ
ปริมาณการกัก
เก็บน้าเพิ่มขึ้น

ฝายได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ตามปกติ
มีปริมาณน้า
เพียงพอสาหรับ
ทาการเกษตร

สานักปลัด
กองช่าง

150,000 ร้อยละ Block
convertได้รับการ
ซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ตามปกติ
200,000 ร้อยละของ
ปริมาณการกัก
เก็บน้าเพิ่มขึ้น

Bock convert
ใช้งานได้ตาม
ปกติ

สานักปลัด
กองช่าง

ปริมาณน้า
เพียงพอสาหรับ
ทาการเกษตร

สานักปลัด
กองช่าง

50,000 ร้อยละสระหลวง สระหลวง
ได้รับการปรับ
สามารถกักเก็บ
ปรุงซ่อมแซม
น้าได้ตามปกติ

สานักปลัด
กองช่าง

สานักปลัด
กองช่าง

ที่

โครงการ

257. โครงการถมสระน้าสาธารณะ
บ้านหว้าเฒ่า ม.1

258. โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้า/
ฝายน้าล้นลาห้วยยางงู
(ตอนกลาง) บ้านหว้าเฒ่า ม.1

วัตถุประสงค์
เพื่อถมสระน้า
สาธารณะที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ไว้ทา
ประโยชน์อย่างอื่น
เพื่อกักเก็บน้า
สาหรับใช้ทาการ
เกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

2 จุด

100,000

100,000

100,000

บริเวณที่นา
นายอุไร สถิตชัย

300,000

300,000

300,000

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
2564
หลัก
100,000 จานวนสระน้า มีที่ดนิ ที่
สานักปลัด
ที่ถม
สาธารณะไว้ทา
กองช่าง
ประโยชน์
เพิ่มขึ้น
300,000 จานวน
มีน้าเพียงพอ
สานักปลัด
เกษตรกรที่
ส้าหรับท้าการ
กองช่าง
ได้รับประโยชน์ เกษตร
ตัวชี้วัด
(KPI)

N15.910775 E101.811077

259. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร บ้านหว้าเฒ่า ม.1

เพื่อให้มนี าเพี
้ ยงพอ
สาหรับทาการ
เกษตร

พื้นที่การเกษตร
ม.1

100,000

100,000

100,000

260. โครงการขุดลอกลาห้วยยางงู
บ้านหว้าเฒ่า ม.1

เพื่อเพิ่มปริมาณการ ลาห้วยยางงู ม.1
กักเก็บน้าสาหรับทา
การเกษตร

300,000

300,000

300,000

เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้
สาหรับการอุปโภคบริโภค และทา
การเกษตร

300,000

300,000

300,000

N15.894238 E101.819014
N15.885260 E101.824258

261. โครงการก่อสร้างฝายดินเขา
หว้า บ้านหว้าเฒ่า ม.1
N15.882172 E101.798062

1 แห่ง
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100,000 จานวน
เกษตรกรมีน้า
เกษตรกรที่
สาหรับทาการ
ได้รับประโยชน์ เกษตรอย่าง
เพียงพอ
300,000 ร้อยละของ
มีปริมาณน้า
ปริมาณการกัก เพียงพอสาหรับ
เก็บน้าเพิ่มขึ้น ทาการเกษตร

สานักปลัด
กองช่าง

300,000 ร้อยละของ
ประชาชนและ
เกษตรกรที่
ได้รับประโยชน์

สานักปลัด
กองช่าง

มีนาเพี
้ ยงพอ
สาหรับอุปโภค
บริโภคและทา
การเกษตร

สานักปลัด
กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

บ้านแก้งยาว ม.2
262. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรมีน้า พื้นที่การเกษตร
การเกษตร บ้านแก้งยาว ม.2
ใช้สาหรับทาการ
ม.2
เกษตรอย่างเพียงพอ
263. โครงการขุดลอกคลองส่งน้าเข้า เพื่อนาน้าเข้าสูพ่ ้ืนที่ พื้นที่การเกษตร
สู่พนื้ ที่การเกษตร บ้านแก้งยาว การเกษตร
ม.2
ม.2
264. โครงการขุดลอกลาห้วยชีลอง
เพื่อเพิ่มปริมาณการ ลาห้วยชีลอง ม.2
บ้านแก้งยาว ม.2
กักเก็บน้าสาหรับทา
N15.918749 E101.838960
การเกษตร

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

100,000

100,000

100,000

200,000

200,000

200,000

600,000

600,000

600,000

หมูท่ ี่ 2

300,000

300,000

300,000

ห้วยผักหนาม
ม.2

300,000

300,000

300,000

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000 จานวน
เกษตรกรที่
ได้รับประโยชน์
200,000 จานวน
เกษตรกรที่
ได้รับประโยชน์
600,000 ร้อยละของ
ปริมาณการกัก
เก็บน้าเพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
หลัก

เกษตรกรมีน้า
ทาการ เกษตร
อย่างเพียงพอ
มีนาส
้ าหรับทา
การเกษตร
เพียงพอ
มีปริมาณน้า
เพียงพอสาหรับ
ทาการเกษตร

สานักปลัด
กองช่าง
สานักปลัด
กองช่าง
สานักปลัด
กองช่าง

N15.876817 E101.829919

265. โครงการขุดสระสาธารณะ
ประโยชน์ บ้านแก้งยาว ม.2
N15.907234 E101.818908

266. โครงการขุดลอกคลองลาห้วย
ผักหนาม บ้านแก้งยาว ม.2
N15.920514 E101.825437
N15.910221 E101.829414

เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้
สาหรับการอุปโภคบริโภค และทา
การเกษตร
เพื่อเพิ่มปริมาณการ
กักเก็บน้าสาหรับทา
การเกษตร
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300,000 สระน้า
สาธารณะ
1 แห่ง

มีนาเพี
้ ยงพอ
สาหรับอุปโภค
บริโภคและทา
การเกษตร
300,000 ร้อยละของ
มีปริมาณน้า
ปริมาณการกัก เพียงพอสาหรับ
เก็บน้าเพิ่มขึ้น ทาการเกษตร

กองช่าง

กองช่าง

ที่

โครงการ

267. โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต
ลาห้วยชีลองเข้าสูพ่ ้ืนที่
การเกษตร บ้านแก้งยาว ม.2
268. โครงการปรับปรุงเสริมหลังฝาย
ลาห้วยชีลอง บ้านแก้งยาว ม.2
N15.907234 E101.818908

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

เพื่อนาน้าเข้าสูพ่ ้ืนที่
เกษตร

ลาห้วยชีลอง ม.2

300,000

300,000

300,000

เพื่อเพิ่มปริมาณการ
กักเก็บน้าสาหรับทา
การเกษตรและ
อุปโภค-บริโภค

ฝายน้าล้น
บริเวณ รพ.สต.
แก้งยาว

250,000

250,000

250,000

1 แห่ง

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

300,000

300,000

300,000

บ้านห้วยน้าคา ม.3
269. โครงการขุดลอกสระน้าสาธารณ เพื่อเพิ่มปริมาณการ
ประโยชน์หน้าบ้านนางหมวย
กักเก็บน้าสาหรับใช้
ใสแสง บ้านห้วยน้าคา ม.3
อุปโภค-บริโภค
N15.937301 E101.718266

270. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร บ้านห้วยน้าคา ม.3
271. โครงการขุดลอกสระน้า
สาธารณะ บ้านห้วยน้าคา ม.3
N15.940282 E101.716208

เพื่อให้เกษตรกรมีน้า พื้นที่การเกษตร
ใช้สาหรับทาการ
ม.3
เกษตรอย่างเพียงพอ
เพื่อเพิ่มปริมาณการ สระน้าสาธารณะ
กักเก็บน้าสาหรับใช้
ม.3
อุปโภคบริโภคและ
ทาการ เกษตร
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ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
2564
หลัก
กองช่าง
300,000 คลองส่งน้า
มีนาส
้ าหรับทา
1 สาย
การ เกษตร
เพียงพอ
กองช่าง
250,000 ร้อยละของ
มีนาเพี
้ ยงพอ
ปริมาณการกัก สาหรับทาการ
เก็บน้าเพิ่มขึ้น เกษตรและ
อุปโภค-บริโภค
ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000 ร้อยละของ
มีปริมาณน้า
ปริมาณการกัก เพิม่ มากขึนและ
เก็บน้าเพิ่มขึ้น เพียงพอต่อการ
อุปโภค-บริโภค
100,000 จานวน
เกษตรกรมีน้า
เกษตรกรที่
ทาการเกษตร
ได้รับประโยชน์ อย่างเพียงพอ
300,000 ร้อยละของ
มีนาเพี
้ ยงพอต่อ
ปริมาณการกัก การอุปโภคเก็บน้าเพิ่มขึ้น บริโภคและทา
การ เกษตร

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

ที่

โครงการ

272. โครงการขุดลอกลาห้วยหลัว
บ้านห้วยน้าคา ม.3
N15.937882 E101.723409
N15.926577 E101.716242

273. โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้า
ลาห้วยตกน้าคา สระสาธารณะ
บ้านห้วยน้าคา ม.3
N15.940282 E101.716208

บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4
274. โครงการขุดลอกคลองโปร่งนก
บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4
N15.923669 E101.792036
N15.915849 E101.806224

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
2564
หลัก
150,000 ร้อยละของ
มีปริมาณน้า
กองช่าง
ปริมาณการกัก เพียงพอสาหรับ
เก็บน้าเพิ่มขึ้น ทาการเกษตร
ตัวชี้วัด
(KPI)

เพื่อเพิ่มปริมาณการ ลาห้วยหลัว ม.3
กักเก็บน้าสาหรับทา
การเกษตร

150,000

150,000

150,000

เพื่อกักเก็บน้า
สาหรับใช้ทาการ
เกษตรและเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค

ลาห้วยตกน้าคา

400,000

400,000

400,000

400,000 ร้อยละของ
มีนาเพี
้ ยงพอต่อ
ปริมาณการกัก การอุปโภคเก็บน้าเพิ่มขึ้น บริโภคและทา
การ เกษตร

กองช่าง

เพื่อเพิ่มปริมาณการ
กักเก็บน้าสาหรับทา
การเกษตร

คลองโปร่งนก
ม.4

300,000

300,000

300,000

300,000 ร้อยละของ
มีปริมาณน้า
ปริมาณการกัก เพียงพอสาหรับ
เก็บน้าเพิ่มขึ้น ทาการเกษตร

กองช่าง

ลาห้วยยางงู ม.4

300,000

300,000

300,000

300,000 จานวนพื้นที่
มีน้าเพียงพอ
เกษตรกรที่
ส้าหรับท้าการ
ได้รับประโยชน์ เกษตร

กองช่าง

อ่างเก็บน้า ม.4

500,000

500,000

500,000

500,000 ร้อยละของ
ปริมาณวัชพืช
ลดลง

กองช่าง

275. โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้า/
ฝายน้าล้นลาห้วยยางงู

เพื่อกักเก็บน้า
สาหรับใช้ทาการ
(ตอนกลาง) บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4 เกษตร
N15.934987 E101.788602

276. โครงการกาจัดวัชพืชอ่างเก็บน้า เพื่อป้องกันปัญหา
นาอินทร์แต่ง ม.4
น้าเน่าเสียและแหล่ง
น้าตื้นเขิน
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น้าใสสะอาด
ปราศจากวัชพืช

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

277. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ เพื่อให้มนี าเพี
้ ยงพอ
การเกษตร บ้านนาอินทร์แต่ ม.4 สาหรับทาการ
เกษตร
บ้านซับปลากั้ง ม.5
278. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร บ้านซับปลากั้ง ม.5
279. โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้า/
ฝายน้าล้นลาห้วยยางงู
(ตอนบน) บ้านซับปลากั้ง ม.5

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

พื้นที่การเกษตร
ม.4

100,000

100,000

100,000

เพื่อให้มนี าเพี
้ ยงพอ พื้นที่การเกษตร
สาหรับทาการเกษตร
ม.5
เพื่อกักเก็บน้า
ลาห้วยยางงู ม.5
สาหรับใช้ทาการ
เกษตร

100,000

100,000

100,000

300,000

300,000

300,000

200,000

200,000

200,000

300,000

300,000

300,000

N15.939082 E101.780674

280. โครงการขุดลอกลาห้วยยางงู
(ตอนบน) บ้านซับปลากั้ง ม.5
N15.945948 E101.772941
N15.939130 E101.782335

เพื่อเพิ่มปริมาณการ ลาห้วยยางงู ม.5
กักเก็บน้าสาหรับทา
การเกษตร

281. โครงการขุดลอกลาห้วยซับปลา เพื่อเพิ่มปริมาณการ
กั้ง บ้านซับปลากั้ง ม.5
กักเก็บน้าสาหรับทา
N15.938299 E101.777934
การเกษตร

ลาห้วยซับปลา
กั้ง ม.5

N15.939044 E101.780770
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ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
2564
หลัก
100,000 จานวนเกษตรกร เกษตรกรมีน้า
กองช่าง
ที่ได้ประโยชน์
ทาการเกษตร
อย่างเพียงพอ
ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000 จานวนเกษตรกร
ที่ได้รับประโยชน์
300,000 จานวนพื้นที่
เกษตรกรที่
ได้รับประโยชน์

มีนาท
้ าการ
เกษตรเพียงพอ
มีแหล่งกักเก็บ
น้าเพิ่มขึน มีน้า
เพียงพอส้าหรับ
ท้าการ เกษตร
200,000 ร้อยละของ
มีปริมาณน้า
ปริมาณการกัก เพียงพอสาหรับ
เก็บน้าเพิ่มขึ้น ทาการเกษตร

300,000 ร้อยละของ
มีปริมาณน้า
ปริมาณการกัก เพียงพอสาหรับ
เก็บน้าเพิ่มขึ้น ทาการเกษตร

กองช่าง
สานักปลัด
กองช่าง

สานักปลัด
กองช่าง

สานักปลัด
กองช่าง

ที่

โครงการ

บ้านชีบน ม.6
282. โครงการเสริมสันฝายที่นานาย
หนูจวน บ้านป่าปอแดง ม.8
283. โครงการจัดหาเครื่องสูบน้า
บ้านชีบน ม.6

284. โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้า/
ฝายน้าล้นลาห้วยชีบน
บ้านชีบน ม.6

วัตถุประสงค์

เพื่อความแข็งแรง
ของฝาย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

ที่นานายหนูจวน
ม.8

200,000

200,000

200,000 200,000

บ้านชีบน ม.6

500,000

500,000

500,000

ลาห้วยชีบน ม.6

400,000

400,000

400,000

เพื่อเพิ่มปริมาณการ สระน้าสาธารณะ
กักเก็บน้าสาหรับใช้
ม.6
อุปโภค-บริโภค
เพื่อให้มนี าเพี
้ ยงพอ พื้นที่การเกษตร
สาหรับทาการ
ม.6
เกษตร

200,000

200,000

200,000

100,000

100,000

100,000

เพื่อใช้สาหรับสูบน้า
เพื่อการเกษตร และ
เพื่อการอุปโภค
บริโภค
เพื่อกักเก็บน้า
สาหรับใช้ทาการ
เกษตร

N15.931993 E101.706753

285. โครงการขุดลอกสระน้า
สาธารณะ บ้านชีบน ม.6
N15.933305 E101.708417

286. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร บ้านชีบน ม.6

2564
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละของฝาย
มีความแข็งแรง
มากขึ้น
500,000 จานวนครัวเรือน
และจานวน
เกษตรกรที่ได้รับ
ประโยชน์
400,000 จานวนพื้นที่
เกษตรกรที่
ได้รับประโยชน์

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
หลัก

สันฝายมีความ สานักปลัด
แข็งแรงสามารถ กองช่าง
กักเก็บน้าได้ดีข้ึน
มีเครื่องสาหรับ สานักปลัด
สูบน้าเพื่อการ
กองช่าง
เกษตรและการ
อุปโภคบริโภค
มีแหล่งกักเก็บ
กองช่าง
น้าเพิ่มขึนมีน้า
เพียงพอส้าหรับ
ท้าการ เกษตร
200,000 ร้อยละของ
มีปริมาณน้า
กองช่าง
ปริมาณการกัก เพียงพอสาหรับ
เก็บน้าเพิ่มขึ้น อุปโภค-บริโภค
100,000 ร้อยละเกษตรกร เกษตรกรมีน้า
กองช่าง
มีน้าใช้สาหรับ
สาหรับทาการ
การเกษตรอย่าง เกษตรอย่าง
เพียงพอ
เพียงพอ

ที่

โครงการ

287. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
คลองสาธารณประโยชน์
ลาห้วยชีบน บ้านชีบน ม.6
N15.935405 E101.707067
N15.925049 E101.700771

บ้านโนนเหลื่อม ม.7
288. โครงการขุดลอกสระสาธารณะ
บ้านโนนเหลื่อม ม.7
N15.897996 E101.837697
289. โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้า/
ฝายน้าล้นห้วยถ้าเต่า
บ้านโนนเหลื่อม ม.7

วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมจุดที่ชารุด
เสียหายให้อยู่ใน
สภาพปกติสมบูรณ์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
คลองสาธารณะ
ประโยชน์ ม.6

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

200,000

200,000

200,000

เพื่อกักเก็บน้าสาหรับ ที่นานางพรรณี
ใช้ทาการเกษตร
วาปีทะ

200,000

200,000

200,000

เพื่อกักเก็บน้า
สาหรับใช้ทาการ
เกษตร

ลาห้วยถ้าเต่า
ม.7

400,000

400,000

400,000

พื้นที่การเกษตร
ม.7

100,000

100,000

100,000

ลาห้วยชีลอง ม.7

300,000

300,000

300,000

N15.895201 E101.853280

290. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ เพื่อให้มนี าเพี
้ ยงพอ
การเกษตร บ้านโนนเหลื่อม ม.7 สาหรับทาการ
เกษตร
291. โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้า/ เพื่อกักเก็บน้า
ฝายน้าล้นลาห้วยชีลอง
สาหรับใช้ทาการ
บ้านโนนเหลื่อม ม.7
เกษตร
N15.894465 E101.827305
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ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
2564
หลัก
200,000 ร้อยละคลอง
คลองสาธารณะ กองช่าง
สาธารณะลา
ประโยชน์มี
ห้วยชีบนที่ได้รับ สภาพสมบูรณ์
การปรับปรุง
สามารถกักเก็บ
ซ่อมแซม
น้าได้
ตัวชี้วัด
(KPI)

200,000 จานวนพื้นที่
เกษตรกรที่
ได้รับประโยชน์
400,000 จานวนพื้นที่
เกษตรกรที่
ได้รับประโยชน์

มีปริมาณน้าใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ
มีแหล่งกักเก็บ
น้าเพิ่มขึน้ และมี
น้าใช้เพื่อการ
เกษตรเพียงพอ
100,000 จานวนเกษตรที่ มีนาส
้ าหรับทา
ได้รับประโยชน์ การเกษตรอย่าง
เพียงพอ
300,000 จานวนพื้นที่
มีแหล่งกักเก็บ
เกษตรกรที่
น้าเพิ่มขึน มีน้า
ได้รับประโยชน์ เพียงพอส้าหรับ
ท้าการ เกษตร

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

292. โครงการขุดคลองส่งน้าสระหงส์ เพื่อเพิ่มปริมาณน้าที่ บริเวณสระหงส์
บ้านโนนเหลื่อม ม.7
กักเก็บสาหรับใช้ใน
ม.7
การอุปโภค-บริโภค
บ้านป่าปอแดง ม.8
293. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
อุปโภค-บริโภค และทา
การเกษตร
บ้านป่าปอแดง ม.8
294. โครงการขุดลอกลาห้วยจ้อง
บ้านป่าปอแดง ม.8
N15.911801 E101.792995
N15.910261 E101.788105

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

300,000

300,000

300,000

300,000 คลองส่งน้า
1 สาย

ม.8

100,000

100,000

100,000

100,000 จานวน
ประชาชนและ
เกษตรกรที่
ได้รับประโยชน์

มีนาส
้ าหรับทา
การเกษตรและ
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ

กองช่าง

เพื่อเพิ่มปริมาณการ
กักเก็บน้าสาหรับทา
การเกษตร

ลาห้วยจ้อง ม.8

350,000

350,000

350,000

350,000 ร้อยละของ
มีปริมาณน้า
ปริมาณการกัก เพียงพอสาหรับ
เก็บน้าเพิ่มขึ้น ทาการเกษตร

กองช่าง

ลาห้วยยางงู ม.8

300,000

300,000

300,000

300,000 จานวนพื้นที่
มีแหล่งกักเก็บ
เกษตรกรที่
น้าเพิ่มขึน้ และมี
ได้รับประโยชน์ น้าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ
11,850,000 11,850,000
-

กองช่าง

N15.917506 E101.806587

49 โครงการ

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
มีนาส
้ าหรับ
อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง

เพื่อให้มนี าเพี
้ ยงพอ
สาหรับอุปโภคบริโภค และทา
การเกษตร

295. โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้า/ เพื่อกักเก็บน้า
ฝายน้าล้นลาห้วยยางงู
สาหรับใช้ทาการ
(ตอนกลาง) บ้านป่าปอแดง ม.8 เกษตร

รวม

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

-

11,850,000 11,850,000
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-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณ
ุ ภาพ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
5.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผา่ นมา
(ผลผลิตของ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
โครงการ)

296. โครงการจัดหาวัสดุ
เพื่อส่งเสริมสื่อการเรียน
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ส่อื การ การสอนทางการศึกษา
เรียนการสอน

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

270,000

270,000

270,000

297. โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพครู, ผช.ครู
ผู้ดูแลเด็ก, ผู้ดูแลเด็ก

เพื่อพัฒนาผู้ดูแลเด็กให้มี
ความรู้และความสามารถ

ครู, ผช.ครูผู้ดูแล
เด็ก,ผู้ดูแลเด็ก

120,000

120,000

120,000

298. โครงการจัดซื้ออาหาร
เพื่อจัดซือ้ อาหารเสริม
เสริม (นม) สาหรับ ศพด. (นม)ตามหลักโภชนาการ
และโรง เรียนในเขต
อบต.ภูแลนคา

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก/โรงเรียนใน
เขตตาบลภูแลน
คา

1,200,000

1,200,000

1,200,000
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ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ได้รับ
2564
หลัก
270,000 จานวนเด็กเล็ก สถานศึกษามี
กอง
ที่ได้ใช้ประโยชน์ ความพร้อมด้าน การศึกษา
จากสื่อการ
วัสดุอุปกรณ์
เรียนการสอน ครุภัณฑ์ สื่อการ
เรียนการสอน
ทางการศึกษา
120,000 ร้อยละของครู, ครู, ผช.ครูผู้ดูแล
กอง
ผช.ครูผู้ดูแล
เด็ก,ผู้ดูแลเด็กมี การศึกษา
เด็ก,ผู้ดูแลเด็กมี การมีทักษะ
ความรู้ความ
ความรู้เพิ่มขึ้น
สามารถเพิ่มขึ้น
1,200,000 จานวนเด็กเล็ก เด็กมีพัฒนาการ
กอง
และเด็กนักเรียน ด้านร่างกายที่
การศึกษา
สังกัด สพฐ.ที่รับ แข็งแรงสมบูรณ์
อาหารเสริม นม)
ตัวชี้วัด
(KPI)

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

299. โครงการอาหารกลางวัน
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการบริโภค
อาหารที่ถูกหลักอนามัย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตาบล
ภูแลนคา

550,000

550,000

550,000

300. โครงการค่าใช้จ่ายในการ เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าใช้จา่ ย
รับ-ส่งเด็กเล็ก
ในการรับ-ส่งเด็กเล็กไปกลับระหว่างบ้าน กับ ศพด.

เด็กเล็กก่อนวัย
เรียน

190,000

190,000

190,000

301. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ภูแลนคา

เพื่อพัฒนาปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มีความ
เหมาะสมรองรับภารกิจ
ด้านการดูแลเด็กเล็กให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

100,000

100,000

100,000

302. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ประจาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ภูแลนคา

เพื่อจัดซือ้ ครุภัณฑ์ที่จาเป็น
สาหรับใช้ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

โต๊ะทางาน
ระดับ 1-3

35,000

35,000

35,000
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ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ได้รับ
2564
หลัก
550,000 จานวนเด็กเล็ก เด็กมีพัฒนาการ
กอง
ที่ได้ทานอาหาร ด้านร่างกายแข็ง การศึกษา
กลางวันที่ถูก
แรงสมบูรณ์
หลักอนามัย
สมวัย
190,000 ร้อยละเด็กเล็ก เด็กเล็กได้รับ
กอง
ได้รับความ
ความสะดวกใน การศึกษา
สะดวกในการ การเดินทางมา
เดินทางไปศพด.
กลัล ศพด.
100,000 ร้อยละศูนย์
ศูนย์พัฒนาเด็ก
กอง
พัฒนาเด็กเล็ก เล็กได้รับการ
การศึกษา
ได้รับการ
ปรับปรุงเพื่อ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ รองรับภารกิจ
ให้สวยงามเป็น ด้านการดูแลเด็ก
ระเบียบเรียบ
เล็ก
ร้อยขึ้น
35,000 พัดลม 10 ตัว
เด็กเล็กได้รับ
กอง
มุง้ ลวด 14 ช่อง ความสบาย และ การศึกษา
ไม่มปี ัญหาโรคไข้
เลือดออก
ตัวชี้วัด
(KPI)

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
(KPI)

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงการ)

303. โครงการจ้างเหมาติดตัง้
มุง้ ลวด ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ภูแลนคา

เพือ่ ป้องกันแมลงและสัตว์ที่
เป็นอันตรายต่อเด็ก

ศพด.
อบต.ภูแลนคา

30,000

30,000

30,000

30,000 จานวนเด็กเล็ก
ที่ได้ความ
ปลอดภัย

304. โครงการสนับสนุน
กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

เพื่อเพิ่มทักษะและส่งเสริม
ให้เด็กทากิจกรรมร่วมกัน

เด็กเล็กก่อนวัย
เรียน

20,000

20,000

20,000

20,000 จานวนเด็กเล็ก
ที่ได้เข้าร่วมทา
กิจกรรมกลุ่ม

305. โครงการก่อสร้างห้องน้า เพื่อให้มีหอ้ งน้าสาหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลา เล็กได้ทาภารกิจส่วนตัว

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดศิลาอาสน์

100,000

100,000

100,000

100,000 ห้องน้า 1 หลัง

ที่

โครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

2561

2564

อาสน์บ้านแก้งยาว ม.2

306. โครงการก่อสร้างโรง
อาหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดศิลาอาสน์ บ้าน
แก้งยาว ม.2
307. โครงการปรับปรุงรั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลา
อาสน์ บ้านแก้งยาว ม.2

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
เด็กเล็กได้รับ
กอง
ปลอดภัยจาก
การศึกษา
การถูกแมลง
สัตว์กัดต่อย
เด็กเล็กมีสัมพันธ์
กอง
ที่ดตี อ่ กันสามารถ การศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มได้ดี
เด็กเล็กมีหอ้ งน้า
กอง
ทีส่ ะอาดได้
การศึกษา
มาตรฐาน

เพื่อให้มโี รงอาหารสาหรับ
เด็กเล็กนั่งรับประทาน
อาหาร

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดศิลาอาสน์

500,000

500,000

500,000

500,000 โรงอาหาร 1
หลัง

เพื่อป้องกันความปลอดภัย
ของเด็กและทรัพย์สนิ ของ
ทางราชการเสียหาย

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดศิลาอาสน์

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละรั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการ
ปรับปรุงให้แข็ง
แรงปลอดภัย
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มีโรงอาหาร
สาหรับเด็กเล็ก
นั่งรับประทาน
อาหาร
เด็กได้รับความ
ปลอดภัย ทรัพย์
สินของทางราช
การได้รับการ
ป้องกันความ
เสียหาย

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

เป้าหมาย
โครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ร่างกายอารมณ์ของเด็ก

สนามเด็กเล่น
ประจา ศพด.

200,000

200,000

200,000

309. โครงการงานวันเด็ก
แห่งชาติ

เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนมี
โอกาสได้แสดงออกถึง
ความสามารถในด้านต่างๆ

เด็กเล็ก/เด็ก
นักเรียนโรงเรียน
ในสังกัด สพฐ.

100,000

100,000

100,000

310. โครงการจัดตั้งศูนย์
อาเซียนศึกษาตาบลภู
แลนคา

เพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน

20,000

20,000

20,000

311. โครงการจัดตั้งเครือข่าย
พัฒนาการศึกษาภูแลน
คา

เพื่อพัฒนาการศึกษาใน
ตาบลภูแลนคา

ประชาชน,
ผู้บริหาร,
พนักงานส่วน
ตาบลและ
พนักงานจ้าง
เยาวชน
ตาบลภูแลนคา

20,000

20,000

20,000

ที่

308. โครงการก่อสร้างสนาม
เด็กเล่นประจาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

รวม

16 โครงการ

-

-

2564

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
เด็กมีร่างกาย
กอง
แข็งแรงสมวัย
การศึกษา

200,000 จานวนสนาม
เด็กเล่นประจา
ศพด.
100,000 จานวนเด็กเล็ก เด็กนักเรียนได้
กอง
และเด็กนักเรียน แสดงความ
การศึกษา
ที่ได้ร่วมกิจกรรม สามารถอย่าง
ได้แสดงออกถึง เต็มที่
ความสามารถ
20,000 ร้อยละผู้เข้าร่วม ประชาชน ผู้บริหาร กอง
โครงการมีความ พนักงานส่วนตาบล การศึกษา
รู้ความเข้าใจ
พนักงานจ้างมี
เกี่ยวกับระชาคม ความพร้อมก้าวสู่
อาเซียนมากขึ้น ประชาคมอาเซียน
20,000 ร้อยลการศึกษา การศึกษาใน
กอง
ของตาบลภูแลน ตาบลภูแลนคามี การศึกษา
คามีการพัฒนา การพัฒนาที่ดี
ที่ดขี ึน้
ขึน้

3,555,000 3,555,000 3,555,000 3,555,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

-

-

-

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5.2 แผนงานสาธารณสุข
312. โครงการ TO BE
เพื่อส่งเสริมการออกกาลัง
NUMBER ONE
กายของประชาชน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

ประชาชน/นักเรียน
ในตาบลภูแลนคา

50,000

50,000

50,000

313. โครงการจัดหาวัสดุ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ป้องกัน ของโรคติดต่อโรคตาม
และกาจัดพาหะนาโรค
ฤดูกาล

หมูท่ ี่ 1 – 8

80,000

80,000

80,000

314. โครงการรณรงค์/ป้องกัน เพื่อป้องกันการเกิดและ
โรคไข้เลือดออก
การระบาดของโรค
ไข้เลือดออก
315. โครงการส่งเสริมการ
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ออกกาลังกายเพื่อ
ร่างกายแข็งแรง
สุขภาพ
316. โครงการอุดหนุนศูนย์
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
สาธารณสุขมูลฐาน
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
จานวน 8 หมูบ่ ้าน

ประชาชน
ตาบลภูแลนคา

50,000

50,000

50,000

ประชาชน
ตาบลภูแลนคา

50,000

50,000

50,000

หมูท่ ี่ 1 - 8

120,000

120,000

120,000
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2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

50,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง
80,000 ร้อยละการ
ระบาดของโรค
ติดต่อโรคตาม
ฤดูกาลลดลง
50,000 จานวนผู้ที่ป่วย
เป็นไข้เลือดออก
ลดลง
50,000 ร้อยละประชาชน
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง
120,000 ร้อยละของ
ประชาชนเข้าถึง
บริการด้าน
สาธารณสุข

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก

ประชาชนใช้เวลา
กอง
ว่างให้เกิด
สวัสดิการ
ประโยชน์โดยทา
สังคม
กิจกรรมร่วมกัน
ประชาชนมี
สานักปลัด
ความปลอดภัย
จากโรคระบาด
ไม่พบผู้ป่วยเป็น สานักปลัด
ไข้เลือดออกใน
พื้นที่
ประชาชนใช้เวลา สานักปลัด
ว่างให้เกิด
ประโยชน์
ประชาชนเข้าถึง สานักปลัด
หน่วยบริการ
ด้านสารณสุข

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

317. โครงการรับส่งผู้ป่วยด้วย เพื่อนาผู้ป่วยหรือผู้ประสบ ผู้ป่วยหรือผู้
รถบริการการแพทย์
เหตุสง่ โรงพยาบาลให้ได้รับ ประสบเหตุใน
ฉุกเฉิน
การรักษาอย่างทันท่วงที
ตาบลภูแลนคา

175,200

รวม

-

525,200

525,200

ผู้สูงอายุ, คน
พิการ,ผู้ป่วยเอดส์
ผู้ดอ้ ยโอกาส

60,000

60,000

60,000 60,000

คนพิการ

50,000

50,000

50,000

ผู้ดอ้ ยโอกาส

200,000

200,000

200,000

6 โครงการ

-

5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
318. โครงการส่งเสริมความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
และพัฒนาคุณภาพชีวติ
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วย
ผู้สูงอายุ/ คนพิการ/
เอดส์และผู้ดอ้ ยโอกาส
ผู้ป่วยเอดส์ และ
ผู้ดอ้ ยโอกาส
319. โครงการจัดหาวัสดุ
เพื่อให้คนพิการช่วยเหลือ
อุปกรณ์ครุภัณฑ์
ตนเองได้เบือ้ งต้น
ช่วยเหลือคนพิการ
320. โครงการซ่อมแซมบ้าน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
ผู้ดอ้ ยโอกาส
ผู้ดอ้ ยโอกาส
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175,200

175,200

2564

525,200

ตัวชี้วัด
(KPI)

175,200 ร้อยละผู้ป่วย
หรือผู้ประสบ
เหตุได้รับ
บริการ
525,200
-

ร้อยละผู้สูงอายุ
คนพิการ,ผู้ป่วย
เอดส์และผู้ดอ้ ย
โอกาสมีคุณภาพ
ชีวติ ที่ดขี ึน้
50,000 ร้อยละผู้พกิ าร
ได้รับการช่วย
เหลือ
200,000 ร้อยละของ
ผู้ดอ้ ยโอกาส
ได้รับความ
ช่วยเหลือ

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
ผู้ป่วยหรือผู้ประสบ สานักปลัด
เหตุได้รับการช่วย
เหลืออย่างทั่วถึง
และทันท่วงที

-

-

ผู้สูงอาย คน
กอง
พิการ, ผู้ป่วย
สวัสดิการ
เอดส์ ผู้ดอ้ ย
สังคม
โอกาสมีคุณภาพ
ชีวติ ที่ดขี ึน้
คนพิการ
กอง
สามารถช่วย
สวัสดิการ
เหลือตัวเองได้
สังคม
ผู้ดอ้ ยโอกาสมีที่
กอง
พักอาศัยที่
สวัสดิการ
แข็งแรงและ
สังคม
ปลอดภัย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
คนพิการมี
กอง
คุณภาพชีวิตที่ดี สวัสดิการ
ขึน้
สังคม
ผู้สูงอายุ
กอง
คนพิการ ผู้ป่วย สวัสดิการ
เอดส์มีคุณภาพ
สังคม
ชีวติ ที่ดขี ึน้
กลุ่มสตรีมี
กอง
บทบาททาง
สวัสดิการ
สังคมมากขึน้
สังคม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงการ)

321. โครงการวันคนพิการ
สากล

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ คน
พิการ

ผู้พิการ

10,000

10,000

10,000

322. โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ฝึกอบรมด้านอาชีพสาหรับ
ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์
323. โครงการส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาศักยภาพสตรีและ
ครอบครัวในชุมชน

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
ผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ป่วยเอดส์

ผู้สูงอายุ
คนพิการและ
ผู้ป่วยเอดส์

100,000

100,000

100,000

กลุ่มสตรี

50,000

50,000

50,000

กลุ่มผู้สูงอายุ

50,000

50,000

50,000

50,000 จานวนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้ทา
ที่รวมกลุม่ ทา
กิจกรรมต่างๆ
กิจกรรมร่วมกัน ร่วมกัน

กอง
สวัสดิการ
สังคม

ผู้สูงอายุ

100,000

100,000

100,000

100,000 จานวนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมี
ที่ได้รับการดูแล คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึน้

กอง
สวัสดิการ
สังคม

-

620,000

620,000

620,000

620,000

ที่

โครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

เพื่อพัฒนาบทบาทสตรีและ
ครอบครัว

324. โครงการโรงเรียน
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม
ผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติ ผู้สงู อายุได้ทากิจกรรม
ตาบลภูแลนคา
ต่างๆ ร่วมกัน
325. โครงการศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

รวม

8 โครงการ

เพื่อพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวสาหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงใน
ชุมชน
-

2561
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2564

10,000 ร้อยละของคน
พิการมีคุณภาพ
ชีวติ ที่ดขี ึน้
100,000 ร้อยละของ
ผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ป่วย
เอดส์มีรายได้เพิ่ม
50,000 ร้อยละของสตรี
ที่ได้รับการยอม
รับทางสังคม

-

-

-

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงการ)

5.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
326. โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ เพื่อบารุงรักษาศิลปะ จารีต ตาบลภูแลนคา
วัฒนธรรมประเพณี
ประเพณี ภูมิปัญญา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

100,000

100,000

100,000

อบต.ภูแลนคา

20,000

20,000

20,000

2 ครั้ง

120,000

120,000

120,000

1 ครั้ง

130,000

130,000

130,000

ของท้องถิ่น

327. โครงการส่งเสริมกิจกรรม เพื่อทานุบารุงศาสนาให้คง
ทางศาสนา
คงอยู่เป็นที่ยึดเหนี่ยวของ
ประชาชน
328. โครงการเข้าร่วมกิจกรรม
ฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อ
พระยาแลของอาเภอบ้าน
เขว้าและจังหวัดชัยภูมิ

เพื่อบารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี

329. โครงการงานประเพณี
ลอยกระทง

เพื่อบารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น

ของท้องถิ่น
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2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก

100,000 ร้อยละประชาชน
มีส่วนร่วมใน
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
20,000 ร้อยละประชาชน
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทาง
ศาสนา
120,000 ร้อยละประชาชน
มีส่วนร่วมใน
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

ประชาชนมีส่วน
ร่วมใน
วัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่น
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
ทางศาสนา

กอง
การศึกษา

ประชาชนมีส่วน
ร่วมใน
วัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่น

กอง
การศึกษา

130,000 ร้อยละประชาชน
มีส่วนร่วมใน
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

ประชาชนมีส่วน
ร่วมใน
วัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่น

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เพื่อบารุงรักษาศิลปะ จารีต
330. โครงการรดน้าดาหัว
ผู้สูงอายุเนื่องในประเพณี ประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีของ
วันสงกรานต์

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

1 ครั้ง

100,000

100,000

100,000

1 ครั้ง

50,000

50,000

50,000

1 ครั้ง

80,000

80,000

80,000

1 ครั้ง

50,000

50,000

50,000

ท้องถิ่น

331. โครงการประเพณีบุญบั้ง เพื่อบารุงรักษาศิลปะ จารีต
ไฟ
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น

332. โครงการประเพณี
เข้าพรรษา

เพื่อบารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น

333. โครงการประเพณีออก
พรรษา

เพื่อบารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น
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ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ได้รับ
2564
หลัก
100,000 ร้อยละประชาชน ประชาชนมีสว่ น
กอง
ร่วมในวัฒนธรรม การศึกษา
มีส่วนร่วมใน
อันดีงามของ
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น ท้องถิ่น
ตัวชี้วัด
(KPI)

50,000 ร้อยละ
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น
80,000 ร้อยละ
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น
50,000 ร้อยละประชาชน
มีส่วนร่วมใน
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

ประชาชนมีสว่ น
ร่วมในวัฒนธรรม
อันดีงามของ
ท้องถิ่น

กอง
การศึกษา

ประชาชนมีสว่ น
ร่วมในวัฒนธรรม
อันดีงามของ
ท้องถิ่น

กอง
การศึกษา

ประชาชนมีสว่ น
ร่วมในวัฒนธรรม
อันดีงามของ
ท้องถิ่น

กอง
การศึกษา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

334. โครงการงานบุญประเพณี เพื่อบารุงรักษาศิลปะ จารีต
เจดีย์ศรีจันทรา
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ได้รับ
2564
หลัก
200,000 ร้อยละประชาชน ประชาชนมีสว่ น
กอง
ร่วมในวัฒนธรรม การศึกษา
มีส่วนร่วมใน
อันดีงามของ
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น ท้องถิ่น
30,000 ร้อยละผู้นา
มีผู้นาและสืบ
กอง
ประกอบพิธีการ ทอดการ
การศึกษา
ศาสนาได้รับการ ประกอบพิธีการ
พัฒนาเพิ่ม
ทางศาสนา
ศักยภาพ
ตัวชี้วัด
(KPI)

1 ครั้ง

200,000

200,000

200,000

335. โครงการพัฒนาศักยภาพ - เพื่อสร้างภาวะผู้นาให้
ผู้นาประกอบพิธีการทาง กล้าแสดงออกในสิง่ ที่เป็น
ศาสนา
ประโยชน์ตอ่ ชุมชน
- เพื่อลดปัญหาการขาด
แคลนผู้นาประกอบพิธีการ

เยาวชน
ประชาชน
ตาบลภูแลนคา

30,000

30,000

30,000

336. โครงการโฮมแลง พาแลง - เพื่อสร้างสัมพันธภาพ
และความเข้าใจที่ดี
ระหว่างอบต.กับชุมชน
- เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอันดีงาม

หมูท่ ี่ 1 – 8

32,000

32,000

32,000

32,000 ร้อยละประชาชน
มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิด
เห็นในเรื่องต่างๆ

ประชาชนมีส่วน
กอง
ร่วมในการแสดง การศึกษา
ความคิดเห็นเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น

337. โครงการผูกเสี่ยวภูแลนคา เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดี
ลดปัญหาสังคม

หมูท่ ี่ 1 – 8

30,000

30,000

30,000

30,000 ร้อยละปัญหา
การทะเลาะ
วิวาทลดลง

ปัญหาการ
ทะเลาะวิวาทลด
น้อยลง

ของท้องถิ่น
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กอง
การศึกษา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

338. โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน
ตาบลภูแลนคา

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อส่งเสริมการออกกาลัง
กายและป้องกันปัญหา
เยาวชนติดยาเสพติด

เยาวชน
ประชาชน
ตาบลภูแลนคา

150,000

150,000

150,000

ประชาชน
ตาบลภูแลนคา

320,000

320,000

320,000

-

1,412,000

ประชาชน
ตาบลภูแลนคา

300,000

339. โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพ
ด้านกีฬาตาบลภูแลนคา ด้านกีฬา
รวม

14 โครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

-

5.5 แผนงานงบกลาง
340. โครงการสนับสนุน
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
กองทุนหลักประกัน
หน่วยบริการด้าน
สุขภาพ (สปสช.)
สาธารณสุขอย่างทั่วถึง

2561

341. สงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ
ผู้สูงอายุ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ

4,800,000

342. สงเคราะห์เบีย้ ยังชีพคน
พิการ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ คน
พิการ

คนพิการ

1,700,000
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1,412,000 1,412,000

300,000

300,000 ร้อยละของ
ประชาชนเข้าถึง
บริการด้าน
สาธารณสุข
4,800,000 4,800,000 4,800,000 จานวนผู้สูงอายุ
ได้รับเบีย้ ยังชีพ
1,700,000

300,000

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ได้รับ
2564
หลัก
150,000 ร้อยละเยาวชน เยาวชนและ
กอง
และประชาชนที่ ประชาชนใช้เวลาว่าง การศึกษา
เข้าร่วมแข่งขัน ให้เกิดประโยชน์และ
ห่างไกลยาวเสพติด
กีฬา
320,000 ร้อยละเยาวชน การกีฬาตาบลภู กอง
มีพัฒนาการ
แลนคามี
การศึกษา
ด้านกีฬาที่ดขี ึน้ ศักยภาพเพิ่มขึ้น
1,412,000
ตัวชี้วัด
(KPI)

1,700,000

ประชาชนเข้าถึง
หน่วยบริการ
ด้านสารณสุข

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตดี
ขึน้
1,700,000 จานวนคน
คนพิการมี
พิการ ได้รับเบีย้ คุณภาพชีวิตดี
ยังชีพ
ขึน้

สานักปลัด

กอง
สวัสดิการ
สังคม
กอง
สวัสดิการ
สังคม

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงการ)

343. สงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
ผู้ป่วยเอดส์

344. โครงการสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตาบลภูแลนคา

เพื่อให้กลุ่มสวัสดิการชุมชน กลุ่มสวัสดิการ
มีความเข้มแข็ง
ชุมชนตาบล
ภูแลนคา

รวม

5 โครงการ

-

ผู้ป่วยเอดส์

-

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ได้รับ
2561
2564
หลัก
12,000
12,000
12,000
12,000 จานวนผู้ป่วย
ผู้ป่วยเอดส์มี
กอง
เอดส์ได้รับเบีย้
คุณภาพชีวติ ดี
สวัสดิการ
ยังชีพ
ขึน้
สังคม
50,000
50,000
50,000
50,000 ร้อยละการ
สวัสดิการชุมชน
กอง
บริหารจัดการ มีความเข้มแข็ง สวัสดิการ
กองทุน
มีการบริหาร
สังคม
สวัสดิการชุมชน จัดการที่ดี
ตาบลภูแลนคา
มีประสิทธิภาพ
6,862,000 6,862,000 6,862,000 6,862,000
งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมอาชีพ
6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผา่ นมา
ตัวชีว้ ัด
(ผลผลิตของ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

โครงการ)

345. โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพเลีย้ งโค (เนื้อ)

เพื่อส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพด้านการเลีย้ งโค
(เนื้อ)

กลุ่มผู้เลีย้ งโค
(เนื้อ)

100,000

100,000

100,000

346. โครงการหมูบ่ ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อนาแนวทางของ
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้

บ้านหว้าเฒ่า ม.1

50,000

50,000

50,000

347. โครงการส่งเสริมอาชีพ
การเพาะเห็ดฟาง

เพื่อส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพด้านการเพาะ
เห็ดฟาง

กลุ่มอาชีพ
เพาะเห็ดฟาง

100,000

100,000

100,000

348. โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพเลีย้ งสัตว์

เพื่อส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพด้านการเลีย้ ง
สัตว์

กลุ่มอาชีพเลีย้ ง
สัตว์

100,000

100,000

100,000
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100,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถ
ประกอบอาชีพเลีย้ ง
โค (เนื้อ)อย่างถูกวิธี
50,000 ร้อยละประชาชนมี
ชีวติ ความเป็นอยูท่ ี่ดี
ขึน้

กลุ่มผู้เลีย้ งโค
(เนื้อ) มีรายได้
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีแนว
คิดในการดาเนิน
ตามแนวทางของ
เศรษฐกิจพอเพียง
100,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม ผลผลิตเพิ่มขึ้น
โครงการสามารถ
มีรายได้เพิ่มขึ้น
เพาะเห็ดฟางได้
อย่างถูกวิธี
100,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม กลุ่มเลีย้ งสัตว์มี
โครงการสามารถ
รายได้เพิ่มขึ้น
ประกอบอาชีพเลีย้ ง
สัตว์ได้อย่างถูกวิธี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สวัสดิการ
สังคม

กอง
สวัสดิการ
สังคม
กอง
สวัสดิการ
สังคม
กอง
สวัสดิการ

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงการ)

349. โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพปลูกพืชเศรษฐกิจ
350. โครงการส่งเสริมหนึ่ง
หมูบ่ ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP)

เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
การปลูกพืชเศรษฐกิจ
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
รวมกลุม่ สร้างรายได้

กลุ่มอาชีพปลูก
พืชเศรษฐกิจ
หมูท่ ี่ 1 – 8

351. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ

เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
กลุ่มอาชีพต่างๆ

352. โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อส่งเสริมและ
กลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชน
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
รัฐวิสาหกิจชุมชน

ที่

รวม

โครงการ

8 โครงการ

-

6.2 แผนงานการเกษตร
353. โครงการสนับสนุนศูนย์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
บริการและถ่ายทอด
ศบกต.ภูแลนคา
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบล

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

2561
100,000

100,000

100,000

300,000

300,000

300,000

กลุ่มอาชีพ
ตาบลภูแลนคา

200,000

200,000

200,000

กลุ่มรัฐวิสาหกิจ
ชุมชน

50,000

50,000

50,000

-

1 ศูนย์

1,000,000 1,000,000 1,000,000

20,000

20,000
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20,000

2564

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

100,000 ร้อยละผู้เข้าร่วมโครง
การมีผลผลิตที่ดขี ึน้
300,000 ผลิตภัณฑ์ของ
หมูบ่ ้าน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สวัสดิการ
กอง
สวัสดิการ
สังคม

ผลผลิตเพิ่มขึ้น
มีรายได้เพิ่มขึ้น
ประชาชนใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน์และ
เพิ่มรายได้
200,000 ร้อยละของกลุ่ม
ประชาชนใช้
กอง
อาชีพมีความรู้และ เวลาว่างให้เกิด
สวัสดิการ
ทักษะในการประ
ประโยชน์และ
สังคม
กอบอาชีพมากขึ้น
เพิ่มรายได้
50,000 ร้อยละของกลุ่ม
กลุ่มรัฐวิสาหกิจ
รัฐวิสาหกิจชุมชนมี ชุมชนมีเสถียรภาพ
การพัฒนาและมีการ ในการบริหาร
บริหารจัดการที่ดี จัดการ
1,000,000
-

20,000 ร้อยละของ ศบกต.ภู เกษตรกรมี
แลนคามีการบริหาร ความรู้และ
จัดการที่ดี
ทักษะทางการ
เกษตร

สานักปลัด

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

354. โครงการจัดหาเมล็ดพันธุ์ เพื่อให้ชาวนามีพันธุ์
ข้าวพันธุ์ดี
ข้าวที่ดสี าหรับ
เพาะปลูกและ
ขยายพันธุ์
355. โครงการส่งเสริมให้
ความรู้เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ชาวนา
ตาบลภูแลนคา

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

2561
100,000

100,000

100,000

2564

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

100,000 จานวนชาวนาที่
ชาวนาได้เมล็ด
ได้รับเมล็ดพันธุ์ขา้ ว ข้าวพันธุ์ดสี าหรับ
ที่ดสี าหรับเพาะปลูก เพาะปลูกและ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

ขยายพันธุ์

เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรมีทักษะและ
ความรู้ในการเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร
356. โครงการอบรมการทาปุย๋ เพื่อให้เกษตรกรรู้จัก
อินทรีย์/ ปุย๋ ชีวภาพ/น้า วิธีทาปุย๋ ใช้เองเพื่อลด
หมักชีวภาพ
ต้นทุนการผลิต

เกษตรกร
ตาบลภูแลนคา

50,000

50,000

50,000

50,000

เกษตรกร
ตาบลภูแลนคา

50,000

50,000

50,000

50,000

357. โครงการสนับสนุนเมล็ด
พันธุ์พืชเพื่อการผลิต

เพื่อพัฒนาผลผลิต
ทางการเกษตร

เกษตรกร
ตาบลภูแลนคา

50,000

50,000

50,000

50,000

358. โครงการส่งเสริมการปลูก
พืชหมุนเวียน/พืชบารุงดิน
359. โครงการส่งเสริมการไถ
กลบตอฟาง

เพื่อแก้ไขปัญหาดิน
เสื่อมคุณภาพ
เพื่อรักษาหน้าดินไม่ให้
เสื่อมคุณภาพ

เกษตรกร
ตาบลภูแลนคา
เกษตรกร

100,000

100,000

100,000

100,000

30,000

30,000

30,000

30,000
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ผลผลิตเพิ่มขึ้น
ร้อยละเกษตรกรมี เกษตรกรมี
ความรู้และทักษะใน รายได้เพิ่มขึ้น
การเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร
ร้อยละต้นทุนการ
เกษตรกร
ผลิตลดลง
สามารถทาปุย๋
ใช้เองต้นทุนการ
ผลิตลดลง
ร้อยละเกษตรกรได้ ผลผลิตทาง
เมล็ดพันธุ์ที่ดสี าหรับ การเกษตร
การเพาะปลูก
เพิ่มขึ้น
ร้อยละสภาพพื้นดินมี ดินมีความอุดม
ความอุดมสมบูรณ์ข้ึน สมบูรณ์ข้ึน
ร้อยละหน้าดินมี
ดินมีความอุดม
ความอุดมสมบูรณ์ สมบูรณ์

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด
สานักปลัด

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

360. โครงการส่งเสริม
นวัตกรรมพื้นบ้านเพื่อ
การพัฒนาดิน

รวม

8 โครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

-เพื่อสร้างความ
สมดุล และกาหนดค่า
มาตรฐานคุณภาพดิน
เพื่อการนากลับมาใช้
ประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ
-

กลุ่มอาชีพ
เกษตรกรรม

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละของดินมีการ ดินดีมีคุณภาพ
พัฒนาเพิ่มคุณภาพ

-

500,000

500,000

500,000

500,000
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2564

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

-

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคา อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผา่ นมา
(ผลผลิตของ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563

2564

โครงการ)

361. อุ1 ดหนุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการซื้อ/
การจ้างระดับอาเภอและ
ศูนย์ประสานงาน อปท.
รวม

1 โครงการ

เพื่อให้ทอ้ งถิ่นในเขต
อาเภอบ้านเขว้า
ประสานงานกันได้
สะดวกและรวด เร็ว
ยิ่งขึน้
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

อุดหนุน
งบประมาณ
สาหรับดาเนินการ

40,000

40,000

40,000

40,000 ร้อยละของศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารมี
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ

-

40,000

40,000

40,000

40,000
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-

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ท้องถิ่นในเขต
อาเภอบ้านเขว้า
ประสานงานกัน
ได้สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึน้

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ
5.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผา่ นมา
(ผลผลิตของ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
โครงการ)

362. อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
รวม

1 โครงการ

เพื่อส่งเสริมการ
บริโภคอาหารที่ถูก
หลักอนามัย
-

โรงเรียนในสังกัด
สพฐ.

-

2,100,000 2,100,000 2,100,000

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

2,100,000 จานวนนักเรียนใน
สังกัด สพฐ.ที่ ได้
ทานอาหารกลาง
วันที่ถูกหลักอนามัย
2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000
-
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ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
เด็กมีพัฒนาการ
ด้านร่างกายที่
แข็งแรงสมบูรณ์
สมวัย
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ
5.4แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผา่ นมา
(ผลผลิตของ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563

2564

โครงการ)

363. อุดหนุนโครงการแข่งขัน
กีฬากลุ่มโรงเรียนตาบล
ภูแลนคา

รวม

1 โครงการ

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนมีโอกาสแสดง
ความสามารถด้าน
การกีฬา มีน้าใจ
นักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้
อภัย
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

โรงเรียนในตาบล
ภูแลนคา

100,000

100,000

100,000

100,000 จานวนนักเรียนที่เข้า นักเรียนมี
ร่วมแข่งขันกีฬา
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง มีนาใจ
้
นักกีฬารูแ้ พ้รู้
ชนะรูอ้ ภัย

-

100,000

100,000

100,000

100,000
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-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และจังหวัดชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคา อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ที่

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผา่ นมา
(ผลผลิตของ
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563

2564

โครงการ)

โครงการติดตัง้ กล้อง CCTV เพื่อเพิ่มช่องทางใน
การสอดส่องดูแล
ความสงบเรียบร้อย
ภายในหมูบ่ ้าน
รวม
1 โครงการ
1.

8 แห่ง

-

แบบ ผ.03,05

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของความสงบ หมูบ่ ้านมีความ
เรียบร้อยภายในพื้นที่ สงบเรียบร้อย
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
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-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

-

ที่

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มคี ุณภาพได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผา่ นมา
(ผลผลิตของ
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
โครงการ)

2.

โครงการก่อสร้างซุ้มประตู
ป้ายประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวตาบลภูแลนคา

3.

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาภายในแหล่งท่อง
เที่ยวน้าตกหินดาดทองคา
โครงการก่อสร้างถนนลาด
ยางเข้า-ออกน้าตกหินดาด
ทองคา

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

เพื่อประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวที่มี
อยู่ภายในเขตตาบล

3 แห่ง

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000 จานวน
ซุ้มประตูป้าย
ประชาสัมพันธ์

เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่
นักท่องเที่ยว
4.
เพื่อให้ประชาชน
นักท่องเที่ยวมีความ
สะดวกในการสัญจร
N15.940803 E101.771080 และลดปัญหาฝุ่น
N15.950029 E101.771383 ละออง
5.
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้า เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
สู่แหล่งท่องเที่ยวน้าตกหิน เข้าสูแ่ หล่งท่องเที่ยว
ดาดทองคา
รวม
4 โครงการ
-

1 แห่ง

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000 ระบบประปา
1 แห่ง

ถนนกว้าง 6 ม.
ยาว 2,500 ม.
หนา 0.04 ม.

8,250,000

8,250,000

8,250,000

8,250,000 ถนนลาดยาง
ยาว 2,500
เมตร

ระยะทาง
2,500 เมตร

2,000,000

2,000,000

2,000,000

-

15,250,000

15,250,000 15,250,000
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ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนทั่วไปรู้
จักแหล่งท่องเที่ยว
ภายในตาบลภูแลน
คาเพิ่มมากขึน้
มีนาประปาใช้
้
รองรับนักท่อง
เที่ยว
ประชาชนนักท่อง
เที่ยวได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเข้า-ออก

2,000,000 ขยายเขตไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้เพิ่ม
ระยะทาง 2,500 ความสะดวก
เมตร
ให้แก่นักท่องเที่ยว
15,250,000
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

-

ที่

6.

7.

8.

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยง
สู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผา่ นมา
ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
รับผิดชอบ
โครงการ
วัตถุประสงค์
ได้รับ
2561
2562
2563
2564
(KPI)
โครงการ)
หลัก
1 แห่ง
โครงการก่อสร้างระบบ
เพื่อให้ประชาชนมี
3,500,000
3,500,000 3,500,000
3,500,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีนา้
กองช่าง
ประปามาตรฐาน
น้าประปาใช้สาหรับ
ครัวเรือนที่มี
ประปาใช้อย่าง
บ้านห้วยน้าคา ม.3
อุปโภค-บริโภค
น้าประปาใช้
ทั่วถึง
อย่างทั่วถึง
1 แห่ง
โครงการก่อสร้างระบบ
เพื่อให้ประชาชนมี
4,872,000
4,872,000 4,872,000
4,872,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีนา้
กองช่าง
ประปามาตรฐาน
น้าประปาใช้สาหรับ
ครัวเรือนที่มี
ประปาใช้อย่าง
บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4
อุปโภค-บริโภค
น้าประปาใช้
ทั่วถึง
อย่างทั่วถึง
โครงการก่อสร้างสะพาน
เพื่อให้ประชาชน
คสล.ข้ามลาห้วยยางงู บ้าน ได้รบั ความสะดวกใน
ป่าปอแดง ม.8- บ้านแก้ง การเดินทางสัญจร
ยาว ม.2

สะพาน คสล.1
แห่ง

1,000,000

1,000,000

N15.909250 E101.812078
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1,000,000

1,000,000 ร้อยละของ
ประชาชน ได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงการ)

9.

โครงการก่อสร้างสะพาน
คสล.ลาห้วยยางงู
บ้านซับปลากั้ง ม.5บ้านวังเดือนห้า ต.ห้วยต้อน
N15.939124 E101.782428

เพื่อให้ประชาชนทั้ง
สองตาบลได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจร

สะพาน คสล. 1
แห่ง

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจร

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
ประชาชนทั้ง
กองช่าง
สองตาบลได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจร

10.

โครงการก่อสร้างสะพาน
คสล.ลาห้วยยางงู บ้านนา
อินทร์แต่ง ม.4–บ้านวัง
เดือนห้า ต.ห้วยต้อน

เพื่อให้ประชาชนทั้ง
สองตาบลได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจร

สะพาน คสล. 1
แห่ง

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจร

ประชาชนทั้ง
สองตาบลได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

17,820,000

17,820,000

17,820,000

17,820,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

2561

N15.934822 E101.796122

11.

โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ถนนได้
ลาดยางสายที่ทาการ อบต. มาตรฐาน
ภูแลนคา–บ้านนาอินทร์แต่ง
ม.4 – บ้านสามพันตา
ต.ห้วยต้อน

กว้าง 6 ม.
ยาว 4,500 ม.
หนา 0.04 ม.

N15.937139 E101.703798
N15.945866 E101.698414
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2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

กว้าง 6 ม.
ยาว 4,200 ม.
หนา 0.04 ม.

16,650,000

16,650,000

16,650,000

16,650,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ความสะดวกใน
การสัญจร

กว้าง 6 ม.
ยาว 3,000 ม.
หนา 0.04 ม.

12,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

กว้าง 6 เมตร
ยาว 1,435 เมตร
หนา 0.04 เมตร

5,700,000

5,700,000

5,700,000

5,700,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

กว้าง 6 ม.
ยาว 3,000 ม.
หนา 0.04 ม.

12,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

เป้าหมาย
ที่

12.

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างถนนลาด เพื่อให้ถนนได้
ยางสายบ้านแก้งยาว ม.2 – มาตรฐาน
บ้านสามพันตา ต.ห้วยต้อน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

2561

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

N15.913766 E101.828766
N15.933666 E101.826388

13.

โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ถนนได้
ลาดยางสายบ้านแก้งยาว มาตรฐาน
ม.2 –บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4
N15.928350 E101.801600
N15.909105 E101.826896

14.

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางบ้านนาอินทร์แต่ง
ม.4 –บ้านซับปลากั้ง ม.5

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

N15.928293 E101.793095
N15.934423 E101.777482

15.

โครงการก่อสร้างถนนลาด เพื่อให้ถนนได้
ยางสายบ้านโนนเหลื่อม ม.7 มาตรฐาน
-บ้านตาดพัฒนา
ต.ตลาดแร้ง
N15.895738 E101.832906
N15.864516 E101.829360
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กว้าง 6 ม.
ยาว 2,500 ม.
หนา 0.04 ม.

9,900,000

9,900,000

9,900,000

9,900,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ความสะดวกใน
การสัญจร

กว้าง 6 ม.
ยาว 2,500 ม.
หนา 0.04 ม.

8,250,000

8,250,000

8,250,000

8,250,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

กว้าง 6 ม.
ยาว 3,000 ม.
หนา 0.04 ม.

11,800,000

11,800,000

11,800,000

11,800,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

กว้าง 6 ม.
ยาว 5,500 ม.
หนา 0.04 ม.

22,000,000

22,000,000

22,000,000

22,000,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

เป้าหมาย
ที่

16.

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างถนนลาด เพื่อให้ถนนได้
ยางสายบ้านแก้งยาว ม.2 – มาตรฐาน
บ้านห้วยตะแคง ต.โคกสูง

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

2561

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

N15.906422 E101.833533
N15.908044 E101.846899

17.

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ถนนได้
สายบ้านแก้งยาว ม.2–บ้าน มาตรฐาน
ห้วยตะแคง ต.โคกสูง
N15.906422 E101.833533
N15.908044 E101.846899

18.

โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ถนนได้
ลาดยางสายจากบ้านซับปลา มาตรฐาน
กั้ง-น้าตกหินดาดทองคา
บ้านซับปลากั้ง ม.5
N15.923182 E101.764917
N15.949915 E101.771713

19.

โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ถนนได้
ลาดยางสายซับปลากั้ง ม.5– มาตรฐาน
บ้านโนนนาพวง ม.8 ต.ชีบน
N15.935428 E101.770286
N15.934318 E101.728957
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เป้าหมาย
ที่

20.

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อให้ถนนได้
ถนนลาดยาง ทช.ชย.3019 มาตรฐาน
หน้าที่ทาการ อบต.ภูแลนคา
เป็นผิวจราจร ขนาด 4 ช่อง
จราจร

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

2561

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ช่วง กม.ที่ 19 ถึง
กม.ที่ 22

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ร้อยละของ
อุบัตเิ หตุลดลง

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 5 ม.
ยาว 2,400 ม.
หนา 0.04 ม.

7,920,000

7,920,000

7,920,000

7,920,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 5 ม.
ยาว 3,000 ม.
หนา 0.04 ม.

9,900,000

9,900,000

9,900,000

9,900,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

N15.906776 E101.781878
N15.926104 E101.762475

21.

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางสายซับช่องปล้อง
บ้านซับปลากั้ง ม.5

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจร มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ

N15.937680 E101.778214
N15.947619 E101.776040

22.

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางสายแยกบ้านโนน
เหลื่อม ม.7 เชื่อมบ้านห้วย
ยาง ต.โคกสูง
N15.898425 E101.845647
N15.886779 E101.861751
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เป้าหมาย
ที่

23.

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อให้ถนนได้
คสล.เป็นผิวจราจรลาดยาง มาตรฐาน
สายบ้านนายอุดม ชัยโยบัว
– บ้านนายฉลอง บ้านแก้ง
ยาว ม.2

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

2561

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ความสะดวกใน
การสัญจร

กว้าง 6 เมตร
ยาว 270 เมตร
หนา 0.04 เมตร

1,100,000

1,100,000

1,100,000

1,100,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

กว้าง 6 ม.
ยาว 7,000 ม.
หนา 0.04 ม.

27,720,000

27,720,000

27,720,000

27,720,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

กว้าง 6 ม.
ยาว 1,320 ม.
หนา 0.04 ม.

4,760,000

4,760,000

4,760,000

4,760,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

-

-

N15.907522 E101.826988
N15.906755 E101.829755

24.

โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ถนนได้
ลาดยางบ้านหว้าเฒ่า ม.1 มาตรฐาน
เชื่อมบ้านป่าปอแดง ม.8
เชื่อมบ้านนาอินทร์แต่ง ม.4
เชื่อมบ้านซับปลากั้ง ม.5
N15.897765 E101.804722
N15.934464 E101.778869

25.

รวม

โครงการก่อสร้าง
เพื่อให้ถนนได้
ถนนลาดยางสายห้วยน้าคา- มาตรฐาน
โนนนาพวง ต.ชีบน
N15.938414 E101.714304
N15.927819 E101.722735
20 โครงการ

-

-

188,892,000 188,892,000 188,892,000 188,892,000
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-

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4.2 แผนงานการเกษตร
26. โครงการก่อสร้างพนังกั้น
น้า คสล.ตอนล่างฝายน้า
ล้นลาห้วยชีลองทั้ง 2 ด้าน
บ้านแก้งยาว ม.2
27.

28.

29.

เพื่อป้องกันน้าเซาะ
ตลิ่ง บ้านเรือน
ราษฎรและสถานที่
ราชการ
N15.907965 E101.829315 (รพ.สต.แก้งยาว)
โครงการก่อสร้างแก้มลิงลา เพื่อกักเก็บน้าในฤดู
ห้วยชีลอง บ้านแก้งยาว ม.2 แล้งและบรรเทา
N15.904062 E101.827651 อุทกภัยในฤดูฝน
โครงการติดตัง้ สถานีสูบน้า
พลังงานไฟฟ้า/พลังงาน
แสงอาทิตย์พนื้ ที่การเกษตร
บ้านห้วยน้า ม.3
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้า
บ้านนาอินทร์แต่ง ม.4
N15.928174 E101.804293

เพื่อให้เกษตรกรมีน้า
ใช้สาหรับทา
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ
เพื่อเพิ่มปริมาณการ
กักเก็บน้าสาหรับใช้
อุปโภค-บริโภคและ
ทาการเกษตร

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

2561

1 แห่ง

1,600,000

1,600,000

1,600,000

บริเวณลาห้วยชี
ลอง

10,000,000

10,000,000

10,000,000

สถานีสูบน้า
1 แห่ง

5,000,000

5,000,000

5,000,000

1 แห่ง

20,000,000

20,000,000

20,000,000
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2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก

1,600,000 ร้อยละที่
สามารถป้องกัน
น้าเซาะตลิ่ง

บ้านเรือน
สานักปลัด
ราษฎรและ
กองช่าง
สถานที่ราชการ
ได้รับความ
ปลอดภัย
10,000,000 ร้อยละปัญหา
มีนาส
้ าหรับ
สานักปลัด
ภัยแล้งและ
อุปโภคบริโภค
กองช่าง
อุทกภัยลดลง
และการเกษตร
เพียงพอ
5,000,000 ร้อยละของ
เกษตรกรมีน้าใช้ สานักปลัด
เกษตรกรมีน้าใช้ ทาการเกษตร
กองช่าง
เพียงพอ
อย่างเพียงพอ
20,000,000 ร้อยละของ
ปริมาณการกัก
เก็บน้าเพิ่มขึ้น

มีปริมาณน้า
เพียงพอส้าหรับ
อุปโภค-บริโภค
และท้าการ
เกษตร

สานักปลัด
กองช่าง

เป้าหมาย
ที่

30.

31.

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการติดตัง้ สถานีสูบน้า เพื่อนาน้ามาใช้เพื่อ
พลังงานแสงอาทิตย์
การเกษตรและ
บ้านซับปลากั้ง ม.5
อุปโภคบริโภค

โครงการติดตัง้ สถานีสูบน้า เพื่อให้เกษตรกรมีน้า
พลังงานไฟฟ้าพืน้ ที่การ
ใช้สาหรับทา
เกษตร บ้านชีบน ม.6
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ
รวม
6 โครงการ
-

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

2561

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

หมูท่ ี่ 5

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 สถานีสูบน้า
1 แห่ง

หมูท่ ี่ 6

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 สถานีสูบน้า
1 แห่ง

-

46,600,000

46,600,000 46,600,000
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46,600,000

-

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
กองช่าง
มีนาใช้
้ ทาการ
เกษตรและ
อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง
เกษตรกรมีน้าใช้ สานักปลัด
ทาการเกษตร
กองช่าง
อย่างเพียงพอ
-

-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ
5.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

32.

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดหว้าเฒ่า
ม.1
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลาอาสน์
ม.2
1 โครงการ

เพื่อรองรับเด็กก่อนวัย
เรียนในหมูบ่ ้านหว้า
เฒ่า
เพื่อรองรับเด็กก่อนวัย
เรียนในหมูบ่ ้านแก้งยาว
และบ้านโนนเหลื่อม
-

33.

รวม

34.

35.

รวม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
1 หลัง
อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
1 หลัง
-

5.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เพื่อให้ประชาชนใน
หมูท่ ี่ 2, 4, 6
ประจาหมู่บ้าน
ตาบลได้เล่นกีฬาออก
ขนาด 52 x 52
กาลังกาย
เมตร
โครงการก่อสร้างสนามกีฬา เพื่อให้ประชาชนใน
1 แห่ง
ประจาตาบล
ตาบลได้เล่นกีฬาออก
กาลังกาย
2 โครงการ

-

-

2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
2652
2563

2,500,000

2,500,000

2,500,000

1,700,000

1,700,000

1,700,000

4,200,000

4,200,000

4,200,000

2,800,000

2,800,000

2,800,000

5,000,000

5,000,000

7,800,000

7,800,000

- 193 -

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

2,500,000 จานวนอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
1,700,000 จานวนอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
4,200,000
-

2,800,000 ร้อยละประชาชน
ได้เล่นกีฬาออก
กาลังกาย
5,000,000 5,000,000
ร้อยละประชาชน
ที่ได้เล่นกีฬาออก
กาลังกาย
7,800,000

7,800,000

-

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
มีอาคารสาหรับ
รองรับเด็กเล็ก
ก่อนวัยเรียน
มีอาคารสาหรับ
รองรับเด็กเล็ก
ก่อนวัยเรียน
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
-

มีลานกีฬาประจา
กอง
หมูบ่ ้านไว้เล่นกีฬา การศึกษา
ออกกาลังกาย
มีสนามกีฬา
กอง
ประจาตาบล
การศึกษา
สาหรับเล่นกีฬา
ออกกาลังกาย
-

แบบ ผ.08

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคา อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

1.

บริหารงานทั่วไป

2.

3.

หมวด

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์)

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถยนต์สว่ นกลาง
(1 คัน)

800,000

800,000

800,000

800,000

บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
สานักงาน

เพื่อรองรับ
ปริมาณงานที่
เพิ่มขึ้นตาม
ภารกิจ
เพื่อรองรับ
ปริมาณงานที่
เพิ่มขึ้นตาม
ภารกิจ

ตูเ้ หล็ก 2 บาน
เลื่อน
( 8 หลัง)

40,000

40,000

40,000

40,000

สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
สานักงาน

เพื่อรองรับ
ปริมาณงานที่
เพิ่มขึ้นตาม
ภารกิจ

ตูเ้ หล็ก 2 บานปิด
มือจับชนิดบิด
(5 หลัง)

27,500

27,500

27,500

27,500

สานักปลัด
กองคลัง
กอง
สวัสดิการ
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2561

2564

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

4.

บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
สานักงาน

5.

บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
สานักงาน

6.

บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
สานักงาน

7.

บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
สานักงาน

8.

บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
สานักงาน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์)

เพื่อรองรับปริมาณ ตูเ้ หล็กเก็บ
งานที่เพิ่มขึ้นตาม แบบฟอร์ม ขนาด
ภารกิจ
15 ลิ้นชัก
(1 หลัง)
เพื่อรองรับปริมาณ เก้าอี้สานักงานมี
งานที่เพิ่มขึ้นตาม พนักพิงและที่วาง
ภารกิจ
แขน
(9 ตัว)
เพื่อรองรับปริมาณ เก้าอี้พลาสติก
งานที่เพิ่มขึ้นตาม
(100 ตัว)
ภารกิจ
เพื่อรองรับปริมาณ โต๊ะทางานระดับ
งานที่เพิ่มขึ้นตาม
1-3
ภารกิจ
(10 ตัว)

เพื่อรองรับปริมาณ เครื่องดูดฝุ่นขนาด
งานที่เพิ่มขึ้นตาม
25 ลิตร
ภารกิจ
(1 เครือ่ ง)
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2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

2564

5,500

5,500

5,500

5,500

18,000

18,000

18,000

18,000

20,000

20,000

20,000

20,000

50,000

50,000

50,000

50,000

14,000

14,000

14,000

14,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สวัสดิการ

สานักปลัด
กองคลัง
กอง
สวัสดิการ
สานักปลัด

กอง
สวัสดิการ
กอง
การศึกษา
กองช่าง
สานักปลัด

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

9.

บริหารงานทั่วไป

10.

หมวด

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองคลัง

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์)

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
สานักงาน

เครื่องพิมพ์ดีด
(1 เครื่อง)

20,000

20,000

20,000

20,000

บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
สานักงาน

โต๊ะคอมพิวเตอร์
(1 ตัว)

2,700

2,700

2,700

2,700

กอง
สวัสดิการ

11.

บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

NOTE BOOK
(1 เครื่อง)

25,000

25,000

25,000

25,000

กองคลัง

12.

บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ชนิด
สี-ขาวดา
(2 เครื่อง)

10,000

10,000

10,000

10,000

กองคลัง
กอง
สวัสดิการ

13.

บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพื่อรองรับ
ปริมาณงานที่
เพิ่มขึ้นตาม
ภารกิจ
เพื่อรองรับ
ปริมาณงานที่
เพิ่มขึ้นตาม
ภารกิจ
เพื่อรองรับ
ปริมาณงานที่
เพิ่มขึ้นตาม
ภารกิจ
เพื่อรองรับ
ปริมาณงานที่
เพิ่มขึ้นตาม
ภารกิจ
เพื่อรองรับ
ปริมาณงานที่
เพิ่มขึ้นตาม
ภารกิจ

เครื่อง
คอมพิวเตอร์
( 1 ชุด)

25,000

25,000

25,000

25,000

กอง
สวัสดิการ
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2561

2564

เต็นท์ผ้าใบ
แบบ 2 ช่อง
ขนาด 4x8 เมตร
(4 หลัง)
กระจกโค้งมน
พร้อมเสา

80,000

80,000

80,000

80,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

50,000

50,000

50,000

50,000

สานักปลัด

สายสูบน้าพร้อม
หัวกะโหลก ขนาด
4 นิว้ ยาว 12 ม.
(1 ตัว)
รถบรรทุกขยะ

15,000

15,000

15,000

15,000

สานักปลัด

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

สานักปลัด

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

14.

บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

15.

รักษาความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

16.

สร้างความเข้มแข็ง

ค่าครุภัณฑ์

17.

เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

18.

เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภัณฑ์อ่นื

เพื่อรองรับ
ปริมาณงานที่
เพิ่มขึ้นตาม
ภารกิจ
ครุภัณฑ์อื่น เพื่อลดอุบัตเิ หตุเพื่อ
ความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สนิ
ครุภัณฑ์เครื่อง
เพื่อลดอุบัตเิ หตุ
ดับเพลิง
เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ
ครุภัณฑ์
เพื่อให้บริการเก็บ
ยานพาหนะและ ขยะในตาบลอย่าง
ขนส่ง
ทั่วถึงรวดเร็ว ลด
ปัญหาขยะตกค้าง
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ทดสอบค่า
ยุบตัวของ
คอนกรีต
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(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์)

2561

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563

2564

ชุด Slum test
5,000
5,000
5,000
5,000
(ชุดทดสอบค่า
ยุบตัวของคอนกรีต)
(1 ชุด)
รวม 4,207,700 4,207,700 4,207,700 4,207,700

กองช่าง

ส่วนที่ 5

การติดตามและประเมินผล
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 2
และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดาเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนว
ทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพั ฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
แนวทางการพิ จ ารณาการติ ด ตามและประเมิ น ผลยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ ความสอดคล้ อ ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยประเด็นการพิจารณา ดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
คะแนน
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
20
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
15
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
65
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(10)
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
(10)
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
(10)
3.4 วิสัยทัศน์
(5)
3.5 กลยุทธ์
(5)
3.6 เป้าประสงค์
(5)
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(5)
3.8 แผนงาน
(5)
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
(5)
3.10 ผลผลิต/โครงการ
(5)
รวมคะแนน
100
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยประเด็นการพิจารณา ดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
คะแนน
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
10
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
10
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
10
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
10
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
60
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
(5)
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
(5)
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้
(5)
ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(5)
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
(5)
และสังคมแห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
(5)
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
(5)
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
(5)
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ)
(5)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
(5)
5.11 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
(5)
ได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
(5)
รวมคะแนน
100
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3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดใน
การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทาแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
หมวด 6 ข้อ 29 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดาเนินการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องดาเนินการกาหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาต่ อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เสนอต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
โดยใช้แบบในการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้
1. แบบการบ่งชีก้ ารปฏิบัติงาน (Performance Indicators)
2. แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model)
3. แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model)
4. แบบเชิงเหตุผล (Logical Model)
5. แบบวัดกระบวนการปฏิบัติ (Process Performance Measurement System)
6. แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึน้
7. แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)
8. แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
9. แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)
10. แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model)
4. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
4.1 ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
1. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดาเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน
2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทาแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น
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3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจากัดของระเบียบกฎหมายที่ทาได้
ยากและบางเรื่องอาจทาไม่ได้
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
1) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์ก ารพัฒนามาเป็น
กรอบในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มคี วามสอดคล้องกัน
2) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและคานึงถึงสถานการณ์
คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี
3) ควรเร่งรัดให้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตงั้ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
4) องค์การบริหารส่วนตาบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการ
ใหม่

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