
- 1 - 

 

 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ประจ าปี (พ.ศ. 2560 – 2563) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 



- 2 - 

 

 

ค าน า 
 

  การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนา

ท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศโดยส่วนร่วม  ทั้งนี้สืบเนื่องจากการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจะส่งผลโดยตรงต่อการให้บริการประชาชนและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  การจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงาน และ

ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องด้วยการวางแผน

เป็นการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานโดยการใช้ทรัพยากร เช่น คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีอยู่อย่าง

จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

  ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งเป็นระเบียบเกี่ยวกับการ

จัดท าแผนพัฒนาส่วนท้องถิ่นฉบับใหม่ได้ก าหนดประเภทของแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ไว้ 2 ประเภท คือ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งเป็นแผนระยะยาวและแผนพัฒนา 3 ปี เป็นแผนแบบ

หมุนเวียน (Rolling Plan) ที่ตอ้งมกีารทบทวนเป็นประจ าทุกปี 

  ดังนั้น  เพื่อการวางแผนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีความคุ้มค่าสอดคล้องกับระเบียบ

แบบแผนที่บัญญัติขึ้นมาใหม่  องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาจึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาขึน้ 

  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาปี 

(2560-2563) ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้สามารถ

แก้ปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จรงิ 
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บทที ่1   

บทน า 

 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2542มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ก าหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ซึ่งหมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์

และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อ

การพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ

แผ่นดิน แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัด อ าเภอ นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 

และแผนชุมชน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา   จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้

เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

การวางแผนเป็นกระบวนการมองไปข้างหน้าและก าหนดการใช้ทรัพยากรขององค์กร โดย

ก าหนดกิจกรรมตา่ง ๆ ไว้ล่วงหนา้ ให้บรรลุตามภารกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย ขององค์กร ซึ่ง

เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น การที่องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาจะ

พัฒนาไปในทิศทางใดจ าเป็นต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์เพื่อแปลงสู่การปฏิบัติ แผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา (พ.ศ.2560-2563) มีลักษณะเป็นแผน

ยุทธศาสตรร์ะยะ 4 ปี ซึ่งอาศัยกระบวนการในการวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมเพื่อให้ทราบ

ถึงจุดเด่น จุดด้อย อุปสรรค และโอกาสจากแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาต าบล เพื่อน ามาก าหนดทิศทาง

ในการพัฒนาโดยการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 

เพื่อให้การบริหารการจัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา ซึ่งมีอยู่อย่างจ ากัด 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสถานการณ์ และ

สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาได้จัดท าขึ้นโดยอาศัย

หลักการและกรอบแนวทางที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลภูแลนคา 

2.  กรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น  ซึ่ ง

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ก าหนดไว้และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนอ าเภอ แผน

ชุมชน 

3. ปัญหาความตอ้งการที่ส าคัญจากประชาคมต าบลภูแลนคา 
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1.1  ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

บทบาทอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เพียงแต่มี

หนา้ที่ในการให้บริการสาธารณะพืน้ฐานเท่านั้น แตย่ังขยายบทบาทหนา้ที่ออกไปครอบคลุมถึงการพัฒนา

คุณภาพชวีิตตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น ทั้งยังเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามี

ส่วนรว่ม ในการบริหาร และตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้นด้วย ดังนั้น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและเกิด

ประโยชน์สูงสูดในการแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

การวางแผนนับเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุ

จุดมุ่งหมายดังกล่าว พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ภายใต้การตรวจสอบดูแลของหน่วยงานรัฐ   และผ่าน

กระบวนการมสี่วนรว่มของประชาชน   และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้ก าหนดองค์กรจัดท าแผนพัฒนาและองค์กรประสาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงก าหนดประเภทและความหมายของการพัฒนาท้องถิ่นไว้อย่างชัดเจน โดย

แผนพัฒนาท้องถิ่น นั้นมี 2 ประเภท คือ 

1. แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา (เป็นแผนระยะยาว) 

2. แผนพัฒนาสามปี (เป็นแผนพัฒนาที่ตอ้งมกีารทบทวนและจัดท าทุกปี) 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนานั้น หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่ง

แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ และ

แผนชุมชน 

แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่  ดังนั้นการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอันเป็นกระบวนการก าหนดทิศทางในอนาคตของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จงึมคีวามส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ 

ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต และแนวทางในการบรรลุถึงสภาพการณ์นั้นบนพื้นฐานของการรวบรวม

และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน  ทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ

ตลอดจนมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์หรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งมิติใน

พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล พื้นที่ใกล้เคียง พื้นที่ในระดับอ าเภอ จังหวัด ภูมิภาค และประเทศ ที่

เป็นระบบ เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาให้มุง่ไปสู่ภาวะอันพงึประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับ

การเปลี่ยนแปลงในสังคม โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่นและปัญหาหรอืความตอ้งการของประชาชนในท้องถิ่นนั้นด้วย 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา และเป้าหมายการพัฒนาของ

องค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้ท้องถิ่นบรรลุสถานภาพที่ปรารถนาในอนาคต 

2. เพื่อเป็นการก าหนดกรอบการพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นอย่างรอบด้านและ

เป็นระบบ 

3. เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดแผนพัฒนาสามปี หรือแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือ

แผนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป 

4. เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดกรอบการพัฒนาเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพตรงกับความตอ้งของประชาชน 
 

1.3 ขั้นตอนในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา 

 การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา มีขั้นตอนและ

แนวทางการด าเนินการ  ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นวางแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ทราบทิศทางการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนองตอบต่อความต้องการ และการแก้ปัญหาของประชาชน

ในพื้นที่ เป็นการวางกรอบการพัฒนาโดยพิจารณาจาก ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม

จังหวัด และจังหวัด  อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลง

ต่อสภาท้องถิ่น แผนพัฒนาหมูบ่้าน 

 ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมพัฒนาท้องถิ่นคณะผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น 

พร้อมสว่นราชการและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรภาคประชาชน บูรณาการความร่วมมือของทุก

ภาคส่วน เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น และรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชน เพื่อเก็บ

รวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการจัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

 ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  น าข้อมูลที่ได้ท าการ

วิเคราะห์ข้อมูล เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อประชุมก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพัฒนาและจุดมุง่หมายเพื่อการพัฒนา ก าหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายของตัวชี้วัด 

 ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าผลการวิเคราะห์

ข้อมูลที่ได้จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมาจัดท าเป็นร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ขั้นตอนที่ 5 เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อ

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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 ขั้นตอนที่ 6 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาแล้วน าเสนอผูบ้ริหารท้องถิ่น 

 ขั้นตอนที่ 7 ผูบ้ริหารท้องถิ่น เสนอรา่งแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาต่อสภาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจงึพิจารณาอนุมัตแิละประกาศใช้ 
 

1.4   ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 1. ท้องถิ่นมีจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 

 2. ท้องถิ่นสามารถจัดสรรและบริหารทรัพยากรที่มอียู่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 3.  ผูบ้ริหารสามารถบริหารจัดการงบประมาณ และมีทิศทางการพัฒนาที่เหมาะสม  และสอดคล้อง

กับความต้องการของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 4. สามารถก ากับดูแล  ติดตามและประเมินผลการพัฒนาได้ 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา ได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นและความส าคัญในการ

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนา และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง จึง

จัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาขึ้น เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นระยะยาว

ครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2563 ส าหรับใช้เป็นแนวทางและกรอบปฏิบัติในการ

พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา ให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้สืบ

ต่อไปในอนาคต 

 

************************** 
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 บทที ่ 2 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 
 

 

 

2.1 ข้อมูลทั่วไป 

 ความเป็นมา องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาด

กลาง ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประกาศจัดตั้งเป็นต าบล เมื่อปี พ.ศ. 2534 

โดยแยกตัวออกจากต าบลชีบน อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  และประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหาร

ส่วนต าบลภูแลนคา โดยกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2539 เดิมตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 

ต าบลภูแลนคา อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ต่อมาเมื่อต้นปี พ.ศ.2557 จึงได้ย้ายส านักงานมาอยู่ที่

เลขที ่99 หมูท่ี่4 ต าบลภูแลนคา  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

2.1.1 ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอ าเภอ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 4 ต าบลภูแลนคา อ าเภอบ้านเขว้า 

จังหวัดชัยภูมิ 36170 อยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอบ้านเขว้า ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร  และอยู่ทาง

ทิศตะวันตกของจังหวัดชัยภูม ิระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร 

 2.1.2 เน้ือที่   

 องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคามีพื้นที่ทั้งหมด 78,819 ไร่  หรือประมาณ 126 ตาราง

กิโลเมตร (1 ตารางกิโลเมตร เท่ากับ 625 ไร่) 

 2.1.3 อาณาเขต 

 องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา เป็นต าบลล าดับที่ 6 ของอ าเภอบ้านเขว้า จังหวัด

ชัยภูมิ  ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร  โดย

คิดตามระยะทางเดินรถโดยสารประมาณ 370 กิโลเมตร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคามีเขตการปกครองที่อยู่ในความรับผิดชอบ จ านวน 8

หมูบ่้าน และมีพื้นที่อาณาเขตติดตอ่  ดังนี้ 

- ทิศเหนอื ติดตอ่กับ ต าบลคูเมอืง  ต าบลกุดชุมแสง อ าเภอหนองบัวแดง  

      ต าบลห้วยต้อน อ าเภอเมอืงชัยภูมิ 

- ทิศใต้  ติดตอ่กับ ต าบลตลาดแรง้ อ าเภอบ้านเขว้า    

- ทิศตะวันตก ติดตอ่กับ ต าบลชบีน  อ าเภอบ้านเขว้า 

      ต าบลห้วยแย้ อ าเภอหนองบัวระเหว  

- ทิศตะวันออก ติดตอ่กับ ต าบลโคกสูง  ต าบลห้วยต้อน อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
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 2.1.4 สภาพภูมิประเทศ 

 ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับกับที่ราบลุ่ม ตอนบนและทางทิศตะวันตกของพื้นที่

ติดกับแมน่้ าชี มีเทือกเขาสูงล้อมรอบทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก มีพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เป็นป่าไม้และ

ภูเขา จ านวน 57,128ไร่ หรือประมาณ 91.40 ตารางกิโลเมตร  มีพื้นที่ราบที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก

ทางการเกษตร จ านวน 21,691 ไร่ หรือประมาณ 34.71 ตารางกิโลเมตร มีล าน้ าสายหลัก 2 สายที่ไหล

ผ่านพื้นที่ ระยะทาง 25 กิโลเมตร และมีแม่น้ าสายรองไหลผ่านพื้นที่  จ านวน 11 สาย ระยะทาง 56.5 

กิโลเมตร  

 สภาพภูมิอากาศ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบ

มรสุมเขตร้อน แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม ฤดูฝน เริ่ม

ตั้งแตเ่ดือน มิถุนายน ถึงเดือน ตุลาคม ฤดูหนาว เริ่มตัง้แต่เดอืน พฤศจกิายน ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 

 2.1.5 เขตการปกครอง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสภาต าบลเป็น

องค์การบริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 

และประกาศกระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 

แบ่งหมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน 8 หมู่บ้าน  ประกอบด้วย 

ตารางการแสดงหมู่บ้าน และก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตต าบลภูแลนคา 
 

ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ผู้ใหญ่บ้าน 

1 บ้านหว้าเฒ่า 1 นายละมุด  โพธิ์ชัย 

2 บ้านแก้งยาว 2 นายสุพจน์  หล่าบุตรศรี (ก านัน) 

3 บ้านหว้ยน้ าค า 3 นางบัวหลัน  รุจาคม 

4 บ้านนาอินทร์แตง่ 4 นายสุนทร  พิลาศรี 

5 บ้านซับปลากั้ง 5 นายชัยยา  ดีชัย 

6 บ้านชีบน 6 นายบุญตา  จ าเริญสุข 

7 บ้านโนนเหลื่อม 7 นายมนตรี  วาปีทะ 

8 บ้านป่าปอแดง 8 นายบุญธรรม  ค่อยชัยภูมิ 
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2.1.6 ประชากร 

หมู่ที่ / บ้าน 
เพศ 

รวม จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง 

1  บ้านหว้าเฒ่า 567 559 1,126 361 

2  บ้านแก้งยาว 344 316 660 203 

3  บ้านหว้ยน้ าค า 172 168 340 111 

4  บ้านนาอินทร์แตง่ 152 146 298 104 

5  บ้านซับปลากั้ง 569 529 1,098 319 

6  บ้านชีบน 144 141 285 84 

7  บ้านโนนเหลื่อม 280 249 529 165 

8  บ้านป่าปอแดง 127 124 251 88 

รวม 2,355 2,232 4,587 1,435 

  

 องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  มีจ านวนประชากร 4,587 คน (ข้อมูล ณ เดือน

กุมภาพันธ์ 2559) แยกเป็นชาย 2,355 คน  หญิง 2,232 คน  จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,435 ครัวเรือน  

ความหนาแน่นของประชากร 36.40 คน/ตารางกิโลเมตร  ความหนาแน่นของครัวเรือนประมาณ 11.39 

หลังคาเรือน/ตารางกิโลเมตร 

2.1.7 สภาพเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจ รายได้ของประชากรส่วนใหญ่มาจากภาคเกษตรกรรม ซึ่งมีพืชเศรษฐกิจส าคัญ  

คอื ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้  รายได้เฉลี่ยของประชากรโดยประมาณ 30,000 บาท/คน/ปี 

 อาชีพ  การประกอบอาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคามีอาชีพ

ทางด้านการเกษตร เช่น การท านา  ท าไร่ ท าสวน เลี้ยงสัตว์ อาชีพรับจ้างและค้าขาย มีอาชีพเสริม คือ 

การปลูกหมอ่นเลี้ยงไหม เพาะปลูกเห็ดฟาง การทอเสื่อกก และเย็บผา้ 

  การพาณชิย์ และบริการ 

  - โรงสีข้าว  20 แห่ง   

  - ร้านค้า  47 แห่ง   

  - ร้านซ่อมรถ  4  แห่ง   

  - โรงงานอุตสาหกรรม - แห่ง 

  - ปั้มน้ ามันและก๊าซ - แห่ง 

  - ร้านค้าชุมชน  2 แห่ง 
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2.1.8 สภาพทางสังคม 

   การศึกษา 

  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    4 แห่ง 

  - โรงเรียนประถมศึกษา    4 แห่ง 

  - โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส  1 แห่ง 

  - โรงเรียนมัธยมศกึษา    1 แห่ง 

  - สถาบันอุดมศกึษา    - แห่ง 

  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

  - วัด/ส านักสงฆ์     13 แห่ง 

  - มัสยิด     - แห่ง 

  - ศาลเจ้า     - แห่ง 

  - โบสถ์      - แห่ง 

 สาธารณสุข 

  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/หมูบ่้าน 2  แหง่        

  - สถานพยาบาลเอกชน    -  แหง่ 

  - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน   8  แห่ง 

  - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   -  แหง่ 

  - อัตราการมีและใช้สว้มราดน้ า    100  เปอร์เซ็นต์  

 ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

  - สถานีต ารวจ     - แห่ง  

  - ที่พักสายตรวจ    1 แห่ง  

  - อาสาสมัครป้องกันภัยฝา่ยพลเรอืน (อปพร.) จ านวน  92  คน 

  - เจ้าหน้าที่ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินขัน้พืน้ฐาน จ านวน 18   คน 

 มวลชนจัดตั้ง 

- ลูกเสือชาวบ้าน     จ านวน 5 รุ่น จ านวน     123 คน 

  -  ไทยอาสาป้องกันชาติ   จ านวน 2 รุน่ จ านวน     112 คน 

  -  กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ  จ านวน 2 รุน่ จ านวน     120  คน 

  -  กลุ่มแมบ่้าน    จ านวน 8 กลุ่ม 

  -  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลติ  จ านวน 1 กลุ่ม 

  -  กลุ่มเกษตรกร   จ านวน 8 กลุ่ม 

  -  กองทุนสวัสดิการชุมชน  จ านวน  1 กลุ่ม 
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2.1.9 การบรกิารขั้นพื้นฐาน 

  การคมนาคม การคมนาคมเป็นการคมนาคมทางบก เส้นทางการคมนาคมภายใน

ต าบลส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง/ถนนดิน ทั้งหมด 51 สาย ระยะทาง 71,320.80 เมตร ซอยในหมู่บ้าน

ทั้งหมดจ านวน 53 เส้น  ระยะทาง 31,500 เมตร มีถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน ระยะทาง 11,290.20 

เมตร มีถนนลาดยางจ านวน 7 สาย ระยะทาง 24,864 เมตร 

 การโทรคมนาคม 

  - ทีท่ าการไปรษณีย์โทรเลข  - แห่ง 

  - สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ  5 แห่ง 

  - โทรศัพท์สาธารณะ   9 แห่ง 

  สาธารณูปโภค 

  การไฟฟ้า ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคามีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน แต่

ไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน   

การประปา มีน้ าประปาใช้ทุกหมู่บ้าน แต่ไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือนส่วนใหญ่ใช้ประปา

จากน้ าประปาหมูบ่้าน 

 แหล่งน้ า 

  แหล่งน้ าธรรมชาติ  

1. ล าห้วยยางงู   ยาว 15,000 เมตร 

2. ล าห้วยชลีอง   ยาว 10,000 เมตร 

3. ล าห้วยโปร่งนก   ยาว  8,000 เมตร 

4. ล าห้วยน้ าค า   ยาว  5,000 เมตร 

5. ล าห้วยถ้ าเต่า   ยาว  7,000 เมตร 

6. ล าน้ าชี    ยาว  7,000  เมตร 

7. ล าห้วยซับปลากั้ง  ยาว  5,000 เมตร 

8. ล าห้วยหว้าเฒ่า   ยาว  5,000 เมตร 

9. ล าห้วยหลัว   ยาว  5,000 เมตร 

10. คลองชีบน   ยาว  2,000 เมตร 

11. ล าห้วยจ้อง   ยาว  5,500 เมตร 

12. ล าห้วยไม้ตาย   ยาว  5,000 เมตร 

13. ล าห้วยสองพี่น้อง  ยาว  2,000 เมตร 
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  แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 

1. ฝาย  คสล.   จ านวน     39 แห่ง 

2. บ่อน้ า รพช.   จ านวน     15 แห่ง 

3. บ่อน้ ากรมโยธา   จ านวน      7 แห่ง 

4. บ่อน้ ากรมอนามัย  จ านวน      3 แห่ง 

5. บ่อน้ า สปก   จ านวน    121 แห่ง 

6. ระบบน้ าประปา   จ านวน      3 แห่ง 

7. บ่อน้ าอื่นๆ   จ านวน       -  แหง่ 

8. ระบบน้ าประปานครหลวง   จ านวน       1 แห่ง 

9. ระบบประปา  รพช  จ านวน      5 แห่ง 

10. ระบบประปากรมอนามัย จ านวน      2 แห่ง  

11. ระบบประปากรมทรัพยากรน้ า จ านวน      1  แห่ง  

2.1.10 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 

1. มีพื้นที่ป่าไม้  จ านวน    57,128   ไร่ 

2. มีพื้นที่ป่าชุมชน  จ านวน    7 แห่ง   เนือ้ที่จ านวน  3,371  ไร่ 

- บ้านหว้าเฒ่า เนือ้ที่จ านวน   2,061  ไร่ 

- บ้านแก้งยาว เนือ้ที่จ านวน     106  ไร่ 

- บ้านชีบน  เนือ้ที่จ านวน     760  ไร่ (2 แหง่) 

- บ้านซับปลากั้ง เนือ้ที่จ านวน      194  ไร่  (2 แหง่) 

- บ้านโนนเหลื่อม เนือ้ที่จ านวน     250  ไร่ 
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องค์การบรหิารส่วนต าบล 

สภา อบต. 

ประธานสภา 

รองประธานสภา 

นายก อบต.  

กองชา่ง กองคลัง 

รองนายก อบต. 2  คน 

(บุคคลภายนอกที่ไม่ใช ่ส.อบต.) 

ปลัด  อบต. 

กองการศกึษา  ศาสนา  

และวัฒนธรรม 

กองสวัสดิการสังคม 

ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร 

ส านักงานปลัด  

สมาชิกสภา อบต. 

เลขานุการนายก อบต. 

(บุคคลภายนอก 

ที่ไม่ใช ่ส.อบต) 

เลขานุการสภา อบต. 

2.2 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  

  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา ได้แก่ โครงสร้างและ

กระบวนการบริหารบุคคล งบประมาณและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ 

  2.2.1  โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  
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คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

ล าดับ ชือ่-สกุล 
วุฒิ 

การศึกษา 

วัน เดือน ปี เกิด ต าแหน่งใน อบต. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

นายนิยม  ดเิรกศลิป์ 

นายสกล  เฉลียวชาติ 

นายนพกร  หนชัย 

นายบุญเกิด  รวดเร็ว 

นายพีระพันธ์  ใจอดทน 

นายวรรณชัย  เปล่งวัน 

นายธวัช         ชัยบุตร 

นายสาคร       สิงหโ์คตร 

นายนิพนธ์  แพ้ชัยภูมิ 

นายสมบัติ  ค าแก้ว 

นายมงคล  ช่วยชูวงษ์ 

นายทองรัตน์  ทิพย์แสง 

นายอ านวย พรมบุ 

นายหนูแดง  อนินอก 

นายภิญโญ  เหลอืงค า 

นายพงษ์ศักดิ์  รนิทร์ลา 

นางค าไฮ  หาแก้ว 

นายสมศักดิ์  กิสันเทียะ 

นายชัยณรงค์  เถยสูงเนิน 

นายสมศักดิ์  ภูอ่อน 

  ม.6 

ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

ม.6 

ม.6 

ม.6 

ม.3 

ม.3 

ม.6 

ม.6 

ม.6 

ป.6 

ม.3 

ม.6 

ม.6 

ม.6 

ม.3 

ป.6 

ม.6  

ป.6                                                                                                                                                                               

6 ม.ค.2514 

15 ก.ย.2515 

11 ต.ค.2517 

--2514 

3 ม.ีค.2508 

22 ม.ีค.2511 

6 ต.ค.2501 

3 เม.ย.2520 

7 พ.ย.2524 

1 ธ.ค.2506 

24 พ.ค.2509 

21 พ.ค.2511 

1 พ.ค.2511 

3 ก.พ.2511 

--2512 

12 ส.ค.2518 

15 พ.ย.2502 

21 ก.ย.2521 

--2514 

3 ก.ค.2509 

นายก อบต. 

รองนายก อบต. 

รองนายก อบต. 

เลขานุการนายก อบต. 

ประธานสภา อบต. 

รองประสภาสภา 

สมาชิก อบต.หมูท่ี่ 1 

สมาชิก อบต.หมูท่ี่ 1 

สมาชิก อบต.หมูท่ี่ 2 

สมาชิก อบต.หมูท่ี่ 3 

สมาชิก อบต.หมูท่ี่ 4 

สมาชิก อบต.หมูท่ี่ 4 

สมาชิก อบต.หมูท่ี่ 5 

สมาชิก อบต.หมูท่ี่ 5 

สมาชิก อบต.หมูท่ี่ 6 

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 

สมาชิก อบต.หมูท่ี่ 7 

สมาชิก อบต.หมูท่ี่ 7 

สมาชิก อบต.หมูท่ี่ 8 

สมาชิก อบต.หมูท่ี่ 8 
 

ตารางอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 

กอง/ฝ่าย พนักงาน ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว รวม 

ส านักปลัด 

กองคลัง 

กองชา่ง 

กองสวัสดิการสังคม 

กองการศกึษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

7 

3 

2 

1 

4 

 

- 

- 

- 

- 

- 

5 

2 

2 

1 

4 

12 

5 

4 

2 

8 

รวมทั้งสิ้น 17 - 14 31 
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 ศักยภาพด้านบุคลากร จ านวน 31 คน 

ส านักปลัด 12 คน 

1.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     1  คน 

2. หัวหนา้ส านักปลัด     1  คน 

3. นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   1  คน 

4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  1  คน 

5. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ    1  คน 

6. เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน    1  คน 

7. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 1  คน 

8. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ า)  1 คน 

9. พนักงานขับรถยนต์ (ส่วนกลาง)   -  คน 

10. นักการภารโรง      1  คน 

11. คนงานทั่วไป      3  คน 

กองคลัง  5 คน  

1.   ผูอ้ านวยการกองคลัง     1  คน  

2. นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ   1  คน 

3. เจ้าพนักงานพัสดุปฏบิัติงาน    1  คน 

4. ผูช่้วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้    1  คน 

5. ผูช่้วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี   1  คน 

กองช่าง  4 คน 

1.  ผูอ้ านายการกองช่าง     1  คน 

2. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน    1  คน 

3. ผูช่้วยช่างโยธา      1  คน 

4. คนงานทั่วไป      1  คน 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  8 คน   

1. ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ    -  คน 

2. นักวิชาการศกึษา     -  คน 

3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    1  คน 

4. ครู       1  คน 

5. ครูผู้ดูแลเด็ก      2  คน 

6. ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก (ผูม้ีทักษะ)    2  คน 

7. ผูดู้แลเด็ก      2  คน 

 



- 17 - 

 

กองสวัสดิการสังคม  2 คน 

1. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม   -  คน 

2. นักพัฒนาชุมชนช านาญการ    1  คน 

3. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน    1  คน 

ระดับการศึกษาของบุคลากร 

-  ประถมศึกษา   จ านวน   -  คน 

-  มัธยมศกึษา / อาชีวศกึษา จ านวน    5  คน 

-  ปริญญาตรี   จ านวน             19  คน 

-  ปริญญาโท   จ านวน            7  คน 

-  อื่น ๆ    จ านวน    -  คน 

2.2.2 กระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์การบรหิารส่วนต าบลภูแลนคา 

 การแบ่งส่วนราชการ 

องคก์ารบริหารสว่นต าบลภูแลนคาแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 กอง แต่ละกองมภีารกิจ ดังน้ี 

  1.  ส านักปลัด  อบต.   มีงานที่รับผิดชอบ  ประกอบด้วย 

   1.1  งานบริหารทั่วไป 

    -  งานสารบรรณ  

-  งานระเบียบข้อบังคับ 

-  งานตรวจสอบภายใน 

-  งานการประชุม 

    -  งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล  

    -  งานอ านวยการแลประสานงาน  

    -  งานป้องกันและควบคุมโรคติดตอ่   

    -  งานป้องกันยาเสพติด    

    -  งานส่งเสริมการเกษตร 

-  งานบริการสาธารณสุข 

-  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

   1.2  งานบริหารงานบุคคล 

    -  งานบริหารงานบุคคล 

   1.3  งานนโยบายและแผน 

    -  งานนโยบายและแผน  

-  งานวิชาการ 

-  งานงบประมาณ 

    -  งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์   

-  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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   1.4  งานกิจการสภา 

-  งานระเบียบข้อบังคับประชุม  

-  งานการประชุม 

    -  งานอ านวยการและประสานงาน 

   1.5  งานกฎหมายและคดี 

    -  งานกฎหมายและคดี 

    -  งานข้อบัญญัติและระเบียบ   

    -  งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์  

    -  งานอ านวยการ 

   1.6  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

    -  งานอ านวยการ 

    -  งานป้องกัน    

    -  งานฟื้นฟู 

  2.  กองคลัง   มีงานที่รับผิดชอบ  ประกอบด้วย 

   2.1  งานการเงิน 

    -  งานการเงิน  

    -  งานรับเงินเบิกจ่ายเงนิ    

    -  งานจัดท าฎกีาเบิกจ่ายเงิน   

    -  งานเก็บรักษาเงิน 

   2.2  งานบัญชี 

    -  งานการบัญชี 

    -  งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงนิ    

    -  งานงบการเงินและงบทดลอง   

    -  งานแสดงฐานะทางการเงิน 

   2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

    -  งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าเช่า  

-  งานพัฒนารายได้ 

    -  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 

-  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

   2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

    -  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี  

-  งานพัสดุ        

-  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 
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  3.  กองช่าง   มีงานที่รับผิดชอบ  ประกอบด้วย 

   3.1  งานก่อสร้าง 

    -  งานก่อสร้างและบูรณะถนน   

-  งานก่อสร้างสะพาน  เขื่อนทดน้ า 

    -  งานข้อมูลก่อสร้าง 

   3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

    -  งานประเมินราคา    

-  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 

    -  งานออกแบบและบริการข้อมูล 

   3.3  งานประสานสาธารณูปโภค 

    -  งานประสานกิจการประปา    

    -  งานไฟฟ้าสาธารณะ  

    -  งานระบายน้ า 

   3.4  งานผังเมือง 

    -  งานส ารวจแผนที่    

    -  งานวางผังพัฒนาเมือง 

    -  งานควบคุมทางผังเมอืง 

4.  กองสวัสดิการสังคม   มีงานที่รับผดิชอบ  ประกอบด้วย 

   4.1  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

    -  งานส่งเสริมสุขภาพ    

    -  งานข้อมูล 

   4.2  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

    -  งานฝกึอบรมอาชีพ    

    -  งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 

    -  งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพด าเนินการ  

    -  งานศูนย์เยาวชน 

    -  งานฝกึอบรมพัฒนาการ 

   4.3  งานสังคมสงเคราะห์ 

    -  งานสงเคราะหเ์ด็ก สตรี คนชรา และผูพ้ิการ 

5.  กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   มีงานที่รับผดิชอบ  ประกอบด้วย 

   5.1  งานบริหารการศกึษา 

    -  งานบริหารทั่วไปและงานข้อมูล  

    - งานบริหารการศกึษาในระบบ 

    -  งานบริหารการศกึษานอกระบบ 
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   5.2  งานส่งเสริมกิจกรรมโรงเรยีน 

    -  งานประสานกิจกรรม    

    -  งานส่งเสริมการศกึษา 

   5.3  งานส่งเสริมการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

    -  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

    -  งานกิจการศาสนา 

-  งานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

   5.4  งานส่งเสริมการกีฬาและสันทนาการ 

    -  งานกีฬาและสันทนาการ  

 2.2.3 งบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  มีแหล่งที่มาของรายได้ในการจัดท างบประมาณเพื่อ

ด าเนนิการตามงาน/กิจกรรมที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 

- รายได้จากที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจัดหาเอง 

- รายได้จากภาษีท้องถิ่นที่รัฐบาลจัดเก็บได้ 

- ภาษีมูลค่าเพิ่มที่รัฐบาลจัดสรรให้ 

- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

การบริหารงบประมาณรายรับและรายจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี  ดังนี้ 

สถานนะ 
ปี พ.ศ. 

2554 2555 2556 2557 2558 

รายรับ 19,282,141.83 20,797,091.02 20,947,375.45 19,963,010.01 21,028,203.15 

รายจ่าย 15,570,497.27 17,981,492.55 14,240,832.49 18,603,316.19 17,765,525.44 
 

ศักยภาพด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ 

ในด้านความพร้อมในส่วนของเครื่องมอืและอุปกรณ์ ในการด าเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลภูแลนคานั้น เนื่องจากเป็น อบต.ขนาดกลางที่มีงบประมาณค่อนข้างจ ากัด แต่มีภารกิจทั้ง

ภารกิจหลักและภารกิจรอง และภารกิจถ่ายโอนที่ต้องด าเนินการเป็นจ านวนมาก ท าให้ความพร้อมใน

ด้านนีม้ีคอ่นข้างน้อย ดังจะเห็นได้จากจ านวนครุภัณฑท์ี่อยู่ในสภาพใช้งานได้ ดังรายการตอ่ไปนี้ 

1. รถยนต์ส่วนกลาง (กระบะสี่ประตู) จ านวน 1 คัน 

2. รถบรรทุกน้ าดับเพลิงเอนกประสงค์  จ านวน 1 คัน 

3. รถพยาบาลฉุกเฉิน   จ านวน 1 คัน 

4. เครื่องตัดหญ้า    จ านวน 2 เครื่อง 

5. เครื่องพน่หมอกควัน   จ านวน 2 เครื่อง 

6. โมน (แบบเก็บตัวอย่างคอนกรีต)  จ านวน 1 ชุด 

7. ชุดเทสค่ายุบตัวของคอนกรีต   จ านวน 1 ชุด 
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8. ล้อวัดระยะ     จ านวน 1 ตัว 

9. เทปวัดระยะ    จ านวน 1 ตัว 

10. เครื่อง GPS     จ านวน 1 ตัว 

11.คอมพิวเตอร์    จ านวน 13 เครื่อง 

12.เครื่องฉายโปรเจคเตอร์   จ านวน 1 เครื่อง 

13.เครื่องปริน้เตอร์    จ านวน 12 เครื่อง 

14.กล้องถ่ายรูปดิจิตอล   จ านวน 2 เครื่อง 

15.กล้องวดิีโอ    จ านวน  1 เครื่อง  

16.เครื่องถ่ายเอกสาร    จ านวน 1 เครื่อง 

17.เครื่องพมิพ์ดดี    จ านวน 1 เครื่อง 

 

2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบรหิารส่วนต าบลภูแลนคา 

องค์การบริหารส่วนต าบลมีจุดเด่นและจุดแข็ง ดังนี้  

2.3.1 ประชาชนส่วนใหญ่มอีาชีพท าการเกษตรที่เป็นอาชีพหลัก   

2.3.2 มีภูมิประเทศและอากาศรวมทั้งสภาวะแวดล้อมที่เหมาะแก่การท าการเกษตร  

2.3.3 มเีส้นทางคมนาคมขนส่งเข้าออกพื้นที่การเกษตร สามารถติดต่อได้ตลอดพื้นที่ และ

มีถนนสายหลักตัดผา่น  

2.3.4 มแีหลง่ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์   

ฉะนั้น ด้วยสภาพพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติและปัจจัยที่เอื้อต่างๆ จึงเหมาะแก่การท าการเกษตร จึงก าหนดจุดยืนทาง

ยุทธศาสตร ์(Positioning) ของต าบลภูแคนคา  

 พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งเพื่อรองรับการขยายตัวทางการเกษตร  

 เป็นชุมชนเกษตรกรรมก้าวหน้าและยั่งยืน 

 เป็นแหล่งผลติพืชผลการเกษตรคุณภาพ 
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บทที่ 3 

แผนยุทธศาสตร์ 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา ได้วางแนวคิดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบล สอดคล้องตามแนวนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ  นโยบายของ

ผูบ้ริหารและความตอ้งการของประชาชน   

3.1 กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

 3.1.1 การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ คสช. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ

บริหารราชการแผ่นดิน นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

อปท.ในเขตจังหวัด 

 ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล 

1. ยุทธศาสตร์หลัก 

1.1 ยุทธศาสตรก์ารสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

1.2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคนสู่สังคมแหง่การเรียนรู้ตลอดชวีิตอย่างยั่งยืน 

1.3 ยุทธศาสตรส์ร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน 

1.4 ยุทธศาสตรก์ารปรับโครงสรา้งเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมคีุณภาพและยั่งยืน 

1.5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจและสังคม 

1.6 ยุทธศาสตรก์ารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

1.7 ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้

เกิดประโยชน์กับประชาชน ในการใชบ้ริการอย่างแท้จริง 

1.8 ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความ

มั่นคงและยั่งยนืในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 

1.9 ยุทธศาสตรใ์นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 

2. การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องตามกรอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ 

การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 ได้ก าหนดประเด็น ที่เห็นควรด าเนินการ จ านวน 17 เรื่อง ประกอบด้วย 

2.1 การสรา้งความปรองดองและสมานฉันท์ 
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2.2 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

2.3 การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 

2.4 การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 

2.5 การจัดการปัญหาที่ดนิท ากิน 

2.6 การสรา้งรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 

2.7 การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 

2.8 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

2.9 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

2.10 การพัฒนาพืน้ที่เศรษฐกิจพิเศษ 

2.11 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ 

2.12 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 

2.13 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 

2.14 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

2.15 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลังงานที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

2.16 การบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย 

2.17 การป้องกัน ปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

3. ค่านยิมหลักของคนไทย 

3.1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 

3.2 ซื่อสัตย ์เสียสละ อดทน มีอุดมการณใ์นสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 

3.3 กตัญญู ต่อพอ่แม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 

3.4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางออ้ม 

3.5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 

3.6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดตี่อผูอ้ื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

3.7 เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

3.8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูน้้อยรู้จักการเคารพผูใ้หญ่ 

3.9 มีสต ิรู้ตัว รู้คดิ รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

3.10 รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย และ

ขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

3.11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรอืกิเลส มีความ

ละอาย เกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา 

3.12 ค านึงถึงผลประโยชน์ของสว่นรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  

วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  

“สังคมอยู่รว่มกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

พันธกิจ  

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ บนหลักการ

ของการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในทุกมิติของการพัฒนา มีพันธกิจ ดังนี้  

1. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการ

คุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการ

ยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา

ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม 

2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่าง

เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าท  ันกับ

การเปลี่ยนแปลง 

3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้าง 

สรรค์และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพล  ังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภค

ให้เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสรา้งความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

และสังคม 

4. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วม

ของชุมชนรวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 

ทางธรรมชาติสรา้งความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนรวมทั้งสรา้งภูมิคุม้กันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ ทาง

ธรรมชาต ิ

 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 1. วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสงบสันติสุข 

 2) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ 

คุณธรรม จรยิธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหม้ีคุณภาพ 

 3) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน เป็นผู้น าการผลิต

สินค้าและบริการบนฐานปัญญาและความคิดสรา้งสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มีความมั่นคงทางอาหารและ

พลังงานการผลิตและการบริโภคเป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อมน าไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่างๆ 

 4) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุล

ของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 
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 2. เป้าหมายหลัก 

  1) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้ าในสังคม

ลดลง และภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นดขีึน้ 

  2) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น และสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็ง

มากขึ้น 

  3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ โดยให้ความส าคัญกับ

การเพิ่มผลิตภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ GDP ให้มีสัดส่วนไม่ต่ ากว่าร้อย

ละ 40 และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

  4) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกรวมทั้งเพิ่มพืน้ที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

 3.ตัวชี้วัด 

  1) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มี

รายได้สูงสุดรอ้ยละ 10 กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ 10 สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่สามารถเข้าถึงการ

คุ้มครองทางสังคม คดคีวามขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่รัฐต่อ 10,000 ครัวเรือน คดีในศาลปกครองต่อ 10,000 

ครัวเรือน และดัชนภีาพลักษณ์การทุจรติประพฤติมิชอบไม่ต่ ากว่า 1.5 คะแนน 

  2) จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย สัดส่วนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ จ านวน

บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดตอ่ และดัชนคีวามอบอุ่นของครอบครัว 

  3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับ

ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมต่อ GDP  

  4) คุณภาพน้ าและอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ประเทศ 

และสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ  
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

การพัฒนาประเทศให้มั่นคง สังคมสงบสันติ และประชาชนด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกที่คาดการณ์ได้ยากและมีแนวโน้มรุนแรงทั้ง

การเมืองในประเทศและวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและส่งผลกระทบวงกว้าง ทิศทางการพัฒนา

ประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันทั้งเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และ

เสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง รวมทั้งสร้างโอกาสให้ประเทศสามารถเจริญก้าวหน้า

ต่อไป โดยใหค้วามส าคัญกับยุทธศาสตรท์ี่มลี าดับความส าคัญสูง ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
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1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม  เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน

ทรัพยากรการประกอบอาชีพ ยกระดับรายได้ และสร้างความมั่นคงทางสังคมให้ทุกคนในสังคมไทย 

ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายคนยากจน คนด้อยโอกาส แรงงานนอกระบบ/ต่างด้าว ชนกลุ่มน้อย ให้เข้าถึง

บริการทางสังคมอย่างเท่าเทียมกับกลุ่มอื่นๆ สนับสนุนให้ภาคีพัฒนาทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา

ความเหลื่อมล้ าและความขัดแย้งในสังคมไทยอย่างมี ประสิทธิภาพ ร่วมพัฒนาประเทศอย่างเต็มที่และ

เสริมสรา้งความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาคน

ไทยทุกกลุ่มวัยให้มีศักยภาพ ด้วยการเสริมสร้างทักษะให้มีจิตสาธารณะ 5 ด้าน ทั้งการเรียนรู้ต่อเนื่อง

ตลอดชีวิต คิดเป็น ท าเป็น การสังเคราะห์ความรู้สั่งสมและต่อยอดสู่นวัตกรรมความรู้การฝึกฝนจนเกิด

ความคิดสร้างสรรค์ การเปิดใจกว้าง พร้อมรับทุกความคิดเห็น และการปลูกฝังจิตใจที่มีคุณธรรม  

รวมทั้งเสริมสร้างสภาพแวด ล้อมทางครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มั่นคง และเอื้อต่อการพัฒนาคน

อย่างสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต  

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน เพื่อสร้างฐานภาค

เกษตรให้เข้มแข็ง สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอส าหรับผู้บริโภคทุกคนภายในประเทศ เป็นฐาน

การผลิตที่ท าให้เกิดความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกร สร้างความสมดุลและมั่นคงของการ

ใช้ผลิตผลการเกษตรเพื่อเป็นอาหารและพลังงาน ตลอดจนจัดหาพลังงานให้มีความมั่นคงเพียงพอกับ

ความตอ้งการใช้ในประเทศ  

4. ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัยแวดล้อม เพื่อสนับสนุนให้

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินคา้และบริการในภูมภิาคบนพืน้ฐานแนวคิดสร้างสรรค์และการ

สร้างนวัตกรรม รวมทั้งตอ่ยอดองค์ความรู้ ให้สามารถสนับสนุนการสร้างมูลค่าในการปรับโครงสร้าง

ภาคการผลติและบริการในทุกขั้นตอนตลอดหว่งโซ่อุปทาน เพื่อให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นพลัง

ขับเคลื่อนใหม่ไปสู่เศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนในระยะยาวพร้อมกับสร้างระบบประกันและบริหารจัดการ

ความเสี่ยงในด้านเศรษฐกิจ สร้างบรรยากาศที่เสรีและเป็นธรรมใหเ้อือ้ต่อการผลติ การค้า และการ

ลงทุน รวมทั้งการพัฒนาผูป้ระกอบการใหม่ สร้างเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานและโลจสิติกส์ภายในที่

เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค  

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค เพื่อเตรียมพร้อมและปรับตัว

เข้าสู่บริบทโลกและภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  พร้อมกับเสริมสร้าง

ความได้เปรียบเชิงเศรษฐกิจจากศักยภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศส่งเสริมบทบาทไทยใน

เวทีระหว่างประเทศใหเ้ด่นชัด รวมทั้งบรรเทาผลกระทบเชงิลบและประเด็นปัญหาร่วมระหว่างประเทศ  

6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่ออนุรักษ์และ

ฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติใหม้ีความอุดมสมบูรณ์ ขับเคลื่อนการผลิตและบริโภคของประเทศไปสู่การเป็น

สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศ  
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูม ิ

วิสัยทัศน์ 

 “มุ่งสู่เศรษฐกิจการเกษตร อุสาหกรรมสิ่งทอ ชูธงการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และพัฒนา

คุณภาพชวีิตที่ยั่งยืน" 

  พันธกิจ 

   1.  พัฒนาผลิตภาพการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

   2.   พัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวให้มคีุณภาพและมาตรฐานเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 

                3.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน  

                4.  สร้างสังคมอยู่ดมีีสุข  เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการ

สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 กลยุทธ์และแนวทาง 

1. การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 

1.1 การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

1.1.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  เพื่อให้

สามารถใช้ประโยชนจ์ากทรัพยากรที่มอียู่อย่างจ ากัดได้อย่างยั่งยืน 

   1.1.2 บริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานโดยการ

ก่อสร้างระบบชลประทานขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก เพื่อบรรเทาอุทกภัย ภัยแล้ง และเพิ่มประสิทธิภาพ

การกระจายน้ า 

   1.1.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าภาคเกษตร เพื่อสนับสนุนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการผลิต 

 1.2  พัฒนาผลิตภาพสินค้าการเกษตร ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน 

พรกิ ยางพารา ตลอดห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงการตลาด และเครือข่ายสินค้าเกษตร  

  1.2.1  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า

เกษตรและผลิตภัณฑ์ เพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใช้ปัจจัยผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม 

รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการด้านการตลาด 

  1.2.2  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนิค้าปศุสัตว์และประมง 

  1.2.3  ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ไหมที่มี

คุณภาพ 
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  1.2.4  สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต

โดยส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการด้าน

การตลาด 

  1.2.5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร การกระจายทรัพยากรการผลิตทาง

การเกษตรในระดับชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลติสินค้าเกษตร 

  1.2.6  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมและ

เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต และรองรับการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพภูมอิากาศ 

  1.2.7  สง่เสริมเกษตรอินทรีย์ โดยการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้และพัฒนาองค์

ความรู้ให้ชุมชน สนับสนุนการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของ

สินค้าเกษตรและอาหาร 

  1.2.8 สนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบกลุ่มการผลิต และส่งเสริม

สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปที่มมีูลค่าเพิ่มสูง และมีโอกาสทางการตลาด 

  1.2.9 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและปลูกพืชพลังงานทดแทน 

  1.2.10 พัฒนาด้านการวางแผนพัฒนาการเกษตรและระบบสารสนเทศทาง

การเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการผลิต  และการจ าหนา่ยผลผลิต 

  1.2.11 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่ที่เหมาะสมและปรับเปลี่ยน

การผลิตในพืน้ที่ไม่เหมาะสม 

 1.3 พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 

  1.3.1  สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สภาเกษตรกรแห่งชาติ 

และเครือขา่ยปราชญ์ชาวบ้าน ให้เข้ามามีสว่นร่วมในการพัฒนาเกษตรกร 

  1.3.2  ส่งเสริมการท าการเกษตรตามแนวพระราชด าริ เกษตรทฤษฏีใหม่ เกษตร

อินทรีย์ และการท าเกษตรยั่งยืน และลดการใชส้ารเคมีในการผลิตสนิค้าเกษตรและการปรับปรุงคุณภาพ

ดิน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตร 

  1.3.3  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการของสถาบัน

เกษตรกร และพัฒนาการด าเนินงานขององค์กรเกษตรกรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อรองรับ

ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 

 1.4  พัฒนาพื้นที่การเกษตร และการถือครองที่ดิน 

  1.4.1  วางระบบการถือครองที่ดนิการจัดที่ดินท ากินและกระจายสิทธิ โดยเร่งรัด

การออกโฉนดที่ดนิให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 

  1.4.2  เรง่รัดการออกเอกสารสิทธิ์/จัดสรรที่ดินท ากินให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ท ากิน 

และประชาชนที่ยากจนให้มทีี่ดนิเป็นของตนเองอย่างเป็นธรรม 

  1.4.3  ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากที่ดิน โดยก าหนดแนวเขตการใช้ที่ดินอย่าง

เหมาะ ทั้งเขตเกษตรเศรษฐกิจและการจัดท าผังเมอืง และผังชุมชน 
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 2.  การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม 

  2.1  พัฒนาอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร 

   2 . 1 . 1  พัฒนาประสิทธิ ภาพและผลิตภาพการผลิต  ( Productivity) ของ

ภาคอุตสาหกรรม 

   2.1.2  ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมเพื่อรองรับการ

พัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของจังหวัด เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตทางการเกษตรและพลังงาน 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่โปแตช 

   2.1.3  ส่งเสริมการสรา้งคุณค่าสินค้าอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรจาก

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

   2.1.4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาการผลิต 

การขนสง่สนิค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอื่นๆ อย่างเป็นระบบ 

   2.1.5  ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่ มสินค้า 

(Cluster และ Supply Chain)  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

   2.1.6  พัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับความสามารถด้านการ

บริหารจัดการรวมทั้ ง เสริมสร้างความเป็นบรรษัทภิบาลให้แก่ผู้ประกอบการ  เพื่อพัฒนา

ภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  มีความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงรุก และอยู่ร่วมกับชุมชน

อย่างยั่งยืน 

   2.1.7  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนายกระดับความสามารถในการแข่งขันของ

ภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 

  2.2  พัฒนาฝีมือแรงงานและบริหารจัดการแรงงานอย่างเป็นระบบ 

   2.2.1  สนับสนุนการฝึกอบรมแรงงานให้มีความรู้และพัฒนาทักษะฝีมือที่ได้

มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อเตรียมการรองรับการเปิดการเคลื่อนย้าย

แรงงานเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียน รวมทั้งฝึกอาชีพอิสระให้กับคนหางานตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 

   2.2.2 ส่งเสริมให้กลุ่มบุคคลพิเศษมีโอกาสและทางเลือกในการท างานภาค 

อุตสาหกรรมและมีความเสมอภาคในการจา้งงาน 

   2.2.3  สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนด

มาตรฐานแรงงานการคุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิตามมาตรฐานแรงงาน จัดระบบการคุ้มครองแรงงาน

นอกระบบให้ครอบคลุมมากขึ้น 

   2.2.4  พัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพและ

มีการพัฒนาระบบค่าจา้ง 

   2.2.5  ส่งเสริมความปลอดภัยในการท างาน แรงงานสัมพันธ์ มีสวัสดิการ

แรงงานและมีหลักประกันความมั่นคงในการด ารงชีวติ 
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   2.2.6  จัดระเบียบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ จัดระบบ

แรงงานต่างด้าวให้เหมาะสมกับความต้องการของภาคเอกชน และการรักษาความสงบเรียบร้อยและ

ความมั่งคงภายในประเทศ 

   2.2.7  ส่งเสริมแรงงานให้เข้าสู่ระบบประกันสังคม 

  2.3 พัฒนาและส่งเสรมิการท าเหมืองแร่โปแตซ และอุตสาหกรรมต่อเน่ือง 

   2.3.1 ผลักดันอุตสาหกรรมเหมืองแร่โปแตซของจังหวัดไปสู่นโยบายระดับชาติ 

   2.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อรองรับการเกิดอุตสาหกรรม

ต่อเนื่องจากแร่โปแตซ 

 

 3.  การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของสินค้าและบริการ 

  3.1  พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ินให้มีคุณภาพ 

   3.1.1 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง พัฒนา

บุคลากรและผูป้ระกอบการให้มคีวามคิดในเชงิสรา้งสรรค ์ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของภาค

การผลิตและบริการ 

   3.1.2  ส่งเสริมการด าเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มี

คุณภาพและได้มาตรฐาน  โดยใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับองค์ความรูส้มัยใหม่  ส่งเสริม

กิจกรรมการประกวดแข่งขันการประยุกต์ใช้ความคิดสรา้งสรรค์ในกลุ่มเยาวชนและผูป้ระกอบการ 

3.1.3 เพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการผลติภัณฑชุ์มชน สนับสนุนให้มศีูนย์

กระจายและแสดงสนิค้า  และพัฒนาช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

   3.1.4 เสริมสร้างชุมชนให้มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ผสานกับภูมิปัญญา

ท้องถิ่น องค์ความรู้ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของสินค้า มีการรวมกลุ่ม

ผูผ้ลติเชงิธุรกิจพึ่งพาตนเองได้ 

  3.2 พัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่ายด้านการตลาด 

   3.2.1 พัฒนาองค์ความรูด้้านการตลาดโดยเพิ่มบทบาทศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบ 

การให้ครอบคลุมสินคา้และบริการ  เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้  ตลอดจนเสริมสร้างองค์กร

วิสาหกิจชุมชน (SMEs)  ให้เกิดความเข้มแข็ง  และเขา้ถึงแหล่งทุนได้ 

   3.2.2 สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการทั้งในระดับจังหวัด และ

ภูมภิาคเพื่อเพิ่มช่องทางทางการค้า และกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภคให้มีความรวดเร็วและ

ทั่วถึง รวมทั้งเชื่อมโยงเครือขา่ยการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน 

   3.2.3 จัดตั้งศูนย์ประสานการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและพาณิชกรรมในระดับ

จังหวัดเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

 กลยุทธ์และแนวทาง 

1. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

1.1 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม  และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มี

ศักยภาพใหม้ีคุณภาพมาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวช้ันน า

ของภาคอีสาน 

  1.2 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุง

มาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวก ความปลอดภัย และสุขอนามัย ตลอดจนให้ความส าคัญกับการเข้าถึง

แหลง่ท่องเที่ยวของผู้พิการและผูสู้งอายุ 

  1.3 พัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวแบบครบวงจรและท่องเที่ยวได้ตลอดปีและทุกฤดูกาล 

 2. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

  2.1  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการตลาดของแหลง่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพไปยัง

ตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย 

  2.2  ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยว

เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว 

  2.3  พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  และบริการให้มีคุณภาพและปริมาณที่

เพียงพอ 

  2.4  พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชน และบริการ เพื่อพัฒนาสินค้าการ

ท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์จากเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้ความรู้และนวัตกรรมในการสร้าง

มูลค่าเพิ่ม 

  2.5  พัฒนาและปรับปรุงศูนย์สารสนเทศด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและ

เชื่อมโยงข้อมูลการท่องเที่ยวระดับจังหวัดเข้ากับการท่องเที่ยวในระดับชาติ  เพื่ออ านวยความสะดวก

ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

 3.  ส่งเสรมิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการบรหิารจัดการการ 

ท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 

  3.1  เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และวิสาหกิจ

ชุมชนให้เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่บูรณาการเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม 

และทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน 

  3.2  สนับสนุนพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดย

สนับสนุนให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีสว่นร่วม 

  3.3  สนับสนุนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการแหล่งท่องเที่ยวในพืน้ที่เพื่อใหเ้กิดความยั่งยืน 
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  3.4  ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์จ าหน่ายสินค้าชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่ม

ทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

  3.5  การดูแลรักษาความปลอดภัยและให้บริการอ านวยความสะดวกแก่

นักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

อย่างยั่งยืน 

 กลยุทธ์และแนวทาง 

 1.  การอนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

ทุกภาคส่วน ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

1.2 การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์อย่าง

เหมาะสมรวมทั้งแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดนิของรัฐ และลดข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดนิของรัฐ 

  1.3  ควบคุมการใช้ประโยชน์พื้นที่ต้นน้ าและการใช้สารเคมีการเกษตรในพื้นที่ต้นน้ า

อย่างเข้มงวด 

  1.4  พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพดิน การแก้ไขปัญหาดินเค็ม ดินขาดอินทรียวัตถุ และ

การชะล้างพังทลายของหน้าดิน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

การเกษตร 

  1.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรลุ่มน้ าและองค์กรท้องถิ่นในการจัดการน้ า

และการจัดท าแผนบริหารจัดการน้ าในแต่ละลุ่มน้ าอย่างบูรณาการที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น

อ าเภอและจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการจัดการน้ า 

2. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

บูรณาการ 

2.1  พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และส่งเสริมสิทธิชุมชนในการเข้าถึงและการใช้

ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมและ

พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น และชุมชนเพื่อให้เกิดความเป็นหุน้ส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

2.2  ส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนเกิดการรวมกลุ่มและการสร้าง

เครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความตระหนักและทัศนคติที่

เป็นมติรกับ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.3 เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการก าจัดขยะมูลฝอยและ

การจัดการน้ าเสียชุมชน 
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2.4  ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการก าหนดเขตและการจัดการเชิงพื้นที่อย่างมส่วน

ร่วมในพืน้ที่อนุรักษ์ที่มคีวามส าคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน 

  2.5  พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดการองค์ความรู้ 

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

2.6  การสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง

ชีวภาพโดยการอนุรักษ์  การวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมท้องถิ่นและพืชพื้นบ้าน  เพื่อสร้างนวัตกรรมใน

การผลิตสนิค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

2.7 ส่งเสริมเกษตรกร ชุมชน และท้องถิ่นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ

ท้องถิ่นในการใช้พลังงานทดแทน การผลิตพืชพลังงานทดแทน การปลูกพืชพลังงานทดแทนในที่ดินรก

ร้างเพื่อสรา้งรายได้ และลดรายจา่ยด้านพลังงาน 

3. การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบั ติทางธรรมชาติ และการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

  3.1  การจัดท าแผนที่เพื่อบ่งชี้พื้นที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และ

จังหวัด โดยจัดล าดับความส าคัญพื้นที่เสี่ยง เพื่อก าหนดแนวทางเฝ้าระวัง และแนวทางบรรเทาและ

ป้องกันผลกระทบ 

  3.2  พัฒนาการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเกิดภัยพิบัติที่

รุนแรงในอนาคต  โดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการและสรา้งเอกภาพในการบริหารจัดการ 

  3.3  พัฒนาระบบงานอาสาสมัคร โดยการวางระบบเพื่อส่งเสริมการด าเนินงานของ

ภาคส่วนต่างๆ ให้มมีาตรฐานตามหลักสากล 

  3.4  สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียนและท้องถิ่นให้มีการเตรียม

ความพรอ้ม จัดท าแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ และการซักซ้อมรับมอืภัยพิบัติอย่างสม่ าเสมอ 

  3.5  พัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งมีขีดความสามารถในการับมือและปรับตัวต่อ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศเพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน 

  3.6  การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ทุกภาค

ส่วนได้ทราบ เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการร่วมกันด าเนินการแก้ไขและบรรเทา

ผลกระทบที่เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยุทธ์และแนวทาง 

1. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต 

1.1 เพิ่มศักยภาพและส่งเสริมให้ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีบทบาทน าในการ

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ประชาชน  รวมทั้งร่วมกับครอบครัว ชุมชน และสถาบันการศึกษา ใน

การสรา้งค่านิยมครอบครัวอบอุ่น และการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเ้ป็นคนดี มีคุณธรรมน าความรู้ 
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  1.2  สร้างเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น และทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ศิลปะ วัฒนธรรม เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมและพฤติกรรม

ของเด็ก และเยาวชน และฟื้นฟูเผยแพร่สบืสานคุณค่าของวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ดี

งาม 

  1.3 สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนและประชาชนผู้มีความรู้ความสามารถด้าน

วัฒนธรรมได้มเีวทีแสดงออก เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งในระดับชุมชน

และระดับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

  1.4  พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีขีดความสามารถที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้ทางวิชาการและสติปัญญาทางอารมณ์ที่เข้มแข็ง รู้เท่าทันการ

เปลี่ยนแปลง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม 

  1.5  เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่โดยส่งเสริมให้ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นร่วมกับชุมชน สามารถวางและจัดท าผังเมือง การจัดบริการขั้นพื้นฐาน และพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานที่เหมาะสมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของ

ประชาชน ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสาธารณะ และสิ่งแวดล้อมอย่าง

เคร่งครัด 

  1.6  ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนจากสภา

วัฒนธรรมหมูบ่้าน สู่สภาวัฒนธรรมต าบล 

  1.7 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา มี

คุณธรรม จรยิธรรมและคา่นิยมหลัก 12 ประการ 

  1.8  ขยายโอกาสการมีงานท าและเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพส าหรับ

ประชาชนทุกกลุ่ม 

  1.9  ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการออกก าลังกายเพื่อ

สุขภาพ โดยการจัดกิจกรรมและเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกีฬาและนันทนาการ 

1.10 ส่งเสริมและพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพโดยการพัฒนาและน า

วิทยาศาสตร์ทางการกีฬามาใช้อย่างจริงจัง 

1.11 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีการออกก าลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจ า 

เพื่อเสริมสรา้งสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชวีิต 

 2. การพัฒนาการศึกษา 

2.1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ปรับปรุงหลักสูตรการเรียน

การสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการสร้าง

กระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจติส านึกค่านิยม คุณธรรม วัฒนธรรม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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2.2 สร้างโอกาสและทางเลือกส าหรับประชาชนในการเข้าถึงบริการการศึกษาและ

แหลง่เรียนรู ้  ตลอดจนสร้างปัจจัยและสภาพแวดล้อมใหเ้อือ้ต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

อย่างตอ่เนื่องให้กับคนทุกช่วงวัย 

2.3 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใ ช้ในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ เพื่อการเรียนรู้ให้ทั่วถึงและเท่าเทียม

กัน 

2.4 สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา และสร้าง

หลักประกันโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้พิการ รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายความ

ร่วมมือในการให้ บริการและช่วยเหลือทางการศกึษาให้กับผูย้ากไร้และผู้ดอ้ยโอกาส 

  2.5  สนับสนุนการสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชน/

วิสาหกิจชุมชน ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ช่างท้องถิ่น ทักษะอาชีพสู่ชุมชน รวมทั้งการรับรองและ

ตรวจสอบคุณภาพสินค้าชุมชน 

2.6  ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนใหม้ีคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาให้

สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 

 3. การพัฒนาการสาธารณสุข 

3.1 เพิ่มประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้

อย่างไม่เป็นอุปสรรค รวมทั้งพัฒนาระบบบริการสุขภาพใหม้ีคุณภาพมาตรฐาน 

3.2 พัฒนาระบบบริการวิชาการและการบริหารจัดการทางการแพทย์และ

สาธารณสุขใหม้ีคุณภาพ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.3 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งการดูแลสุขภาพของคน

ในชุมชนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่าย 

3.4  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประเมินความเสี่ยงและเตือนภัยสุขภาพ รวมทั้ง

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของผลติภัณฑ์สุขภาพ 

3.5  สนับสนุนสร้างแรงจูงใจ ทักษะความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อรองรับ

การขยายภารกิจในการปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง โดยเชื่อมโยง

การด าเนิน การรว่มกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 4. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 4.1 ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สร้างกลไกชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตย

เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรชุมชนและผู้น าชุมชนให้มีศักยภาพในการบริหาร

จ ัดการ และการมสี่วนรว่มในการแก้ไขปัญหาสังคมของชุมชน 
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  4.3  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในการพัฒนาชุมชน ผา่นกลไกการพัฒนาศักยภาพของหมูบ่้านและชุมชน 

  4.4  ส่งเสริมและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีการบริหารจัดการที่ดี

ตามหลักธรรมาภบิาล 

 5. การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

5.1 พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐแก่ประชาชน โดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมืออันทันสมัยมาใช้ในการให้บริการเชิงรุก  เพื่ออ านวยความสะดวก

ให้แก่ประชาชน 

  5.2  พัฒนาสมรรถนะข้าราชการให้มีจิตส านึกสาธารณะ มาตรฐานด้านคุณธรรม

จรยิธรรม ธรรมาภิบาล และท  ัศนคตทิี่เอื้อตอ่การบริการประชาชน 

  5.3  สร้างจิตส านึกค่านิยม จรรยาบรรณ ของข้าราชการในการปฏิบัติราชการด้วย

คุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในวงราชการอย่างตอ่เนื่อง 

  5.4   ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท าแผนพัฒนาในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ

รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถของอ าเภอในการประสานและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับชุมชน

ต าบลและอ าเภอ  ให้สามารถเชื่อมโยงกับการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ระบบแผนและงบประมาณ

ของจังหวัด สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาพืน้ที่ได้ตรงตามความตอ้งการของประชาชน 

  5.5  ส่งเสริมการพัฒนาหนว่ยงานไปสู่องค์กรแหง่การเรยีนรู้ พัฒนาประสิทธิภาพใน

การบริหารทรัพยากรบุคลไปสู่ระบบที่เป็นสากลและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 
 

 6.  การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

  6.1  สง่เสริมการมสี่วนรว่มของชุมชน/ประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของ

หมู่บ้าน/ชุมชน การแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงรุก และพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยา

เสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการหมู่บ้าน 

(กม.) 

  6.2  เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติด  และผู้มีอิทธิพลในทุกๆ ด้าน ด าเนินการ

ป้องกันมิให้กลุ่มเสี่ยงตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด ตลอดจนบ าบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและติดตาม

ช่วยเหลือให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชน องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นและภาคประชาคม 

  6.3  สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมให้มามีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไข

ปัญหายาเสพติดโดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล  
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  6.4  เสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหนา้ที่ของรัฐในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและระงับ

ข้อพิพาทเบือ้งตน้รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย เสริมสร้างความปลอดภัยและสร้างเครือข่ายภาค

ประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพืน้ที่ 

  6.5  คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและผู้บริโภคเชิงรุก 

เสริมสรา้งความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาการมสี่วนรว่มของประชาชนในการอ านวยความยุติธรรม 

  6.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ของประชาชนโดยศูนย์ด ารง

ธรรมจังหวัดและอ าเภอ 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ 

 วิสัยทัศน์ 

 “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม เป็นแหล่งผลิตอาหารพลังงาน

ทดแทนส าคัญ และเป็นสังคมคุณภาพที่พรอ้มก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” 

 พันธกิจ 

  1. ส่งเสริมการพัฒนาการศกึษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

  2. พัฒนาคุณภาพชวีิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 

  3. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตร 

  4. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 

  5. ส่งเสริมการอนุรักษ์และใชพ้ลังงานอย่างมคีุณค่า 

  6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของ

จังหวัด 

  7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  8. บริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ีมีประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

  มาตรการท่ี 1.1 มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษาท่ีเทียบเคยีงระดับประเทศ 

  แนวทาง 

  1.1.1 สนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียน “ชัยภูมิวิวัฒน์” ที่เป็นโรงเรียนคุณภาพสูงเทียบเท่า

ระดับประเทศส าหรับรองรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษให้มีศักยภาพโดดเด่นทั้งในระดับเด็กเล็ก

ประถมศึกษา และมัธยมศกึษา 

  1.1.2 ส่งเสริมโรงเรียน “ชัยภูมิวิวัฒน์” ให้มีขีดความสามารถสูงในทุกด้าน ดึงดูดครูและ

บุคลากรทางการศึกษาที่มีความโดดเด่นและเป็นเลิศเข้ามาร่วมด าเนินการจัดการศึกษาให้บรรลุ

เป้าประสงค์ 
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  1.1.3 ขยายรูปแบบการศึกษาของโรงเรียน “ชัยภูมิวิวัฒน์” ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ความ

เป็นเลิศไปสู่เขตการศึกษาอื่นๆ ในจังหวัดชัยภูมิ 

  1.1.4 สนับสนุนนักเรียนของโรงเรียน “ชัยภูมิวิวัฒน์” ในการแข่งขันทางวิชาการในเวที

ระดับชาติและนานาชาติ 

  1.1.5 จัดสรรทุนการศึกษาให้นักเรียนและนักศึกษาที่มีความสามารถสูงได้มีโอกาสศึกษา

ต่อจนถึงระดับปริญญาเอก และกลับมาร่วมพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

  มาตรการที่ 1.2 สร้างแรงจูงใจให้ครูดี ครูเก่ง มาร่วมจัดการเรียนการสอนที่จังหวัด

ชัยภูมิมากขึ้นและส่งเสรมิขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

  แนวทาง 

  1.2.1 สนับสนุนการจัดสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มขึ้นเพื่อดึงดูให้

บุคลากรที่มคีวามโดดเด่นให้มาปฏิบัติงานด้านการศึกษาที่จังหวัดชัยภูมิ 

  1.2.2 สร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้สามารถพัฒนาตนเองด้าน

การศกึษาจนถึงระดับปริญญาเอก 

  1.2.3 เสริมสร้างขีดความสามารถด้านภาษาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรองรับ

การก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 

  1.2.4 สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เปิดโลกทัศน์อาเซียนเพื่อน ามา

ถ่ายทอดและช่วยให้เยาวชนจังหวัดชัยภูมิได้ตระหนัก และเตรียมพร้อมการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 

2558 

  มาตรการท่ี 1.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) ในการเชื่อมโยงการ

จัดการเรียน 

  แนวทาง 

  1.3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศให้สามารถรองรับการเรียน

การสอนในทุกพืน้ที่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ โดยสามารถเชื่อมโยงครูที่มีศักยภาพในการสอนสู่ผู้เรียนและ

ผู้ปกครองอย่างเป็นระบบผ่านโครงการ Asean School On-line โดยจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้การ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมเพื่อก้าวสู่อาเซียนและมีโอกาสเข้าถึงทุกช่วงช้ันเรยีน 

  1.3.2 ส่งเสริมการน าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบ WIFI มาใช้สนับสนุนการ

ปฏิบัติงานในหน่วยงานและสถานศกึษา 

  1.3.3 จัดหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรยีนการสอนส าหรับผู้เรยีนที่มขีีดความสามารถแตกต่างกัน 

  1.3.4 พัฒนาครูและผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียน

การสอน 

  1.3.5 ผลักด้นให้เกิดความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ เช่น มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี  สุรนารีที่มีศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาที่มีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือและ

บุคลากรรองรับการผลิตสื่อการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ทั้งในระบบห้องเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

ของจังหวัดชัยภูม ิ
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  มาตรการที่ 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

  แนวทาง 

  1.4.1 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนโดยให้เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

  1.4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาน าความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสร้างองค์

ความรูเ้พือ่สนับสนุนการเรียนการสอนในชัน้เรียน 

  1.4.3 สร้างเวทีวิชาการเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถและการแข่งขันให้กับน าเรียนและ

เยาวชนในพืน้ที่ทุกระดับ 

  1.4.4 ส่งเสริมให้นักเรียนผลติและสร้างผลงานจากการเรียน 

  1.4.5 จัดให้มีพื้นที่ภายในสถานศึกษาที่เน้นการใช้ภาษาต่างประ เทศ และการเรียนรู้

วัฒนธรรมเพื่อใหผู้เ้รียนพร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

  1.4.6 พัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการการเรยีนการสอนในชัน้เรียนกับการปฏิบัติจริง 

  1.4.7 พัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  มาตรการท่ี 1.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ินและปราชญ์ชาวบ้านในการ

อนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

  แนวทาง 

  1.5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการยกระดับศิลปวัฒนธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของ 

“วิถีชุมชนชาวชัยภูม”ิ โดยบูรณาการกับการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม 

  1.5.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยการน าศิลปวัฒนธรรมของชาวชัยภูมิมาเป็น

ส่วนประกอบส าคัญที่เยาวชนต้องสัมผัสและเรียนรู้ 

  1.5.3 ส่งเสริมผู้น าชุมชนในการเป็นแกนน าในการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมใน

วาระและโอกาสต่างๆ อย่างตอ่เนื่อง 

  1.5.4 สร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ทันสมัยและสอดคล้องกับ

วิถีการเรียนรูข้องประชาชน 

  มาตรการที่ 1.6 ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝีมือ

ในท้องถ่ินให้มีขีดความสามารถพร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

  แนวทาง 

  1.6.1 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัด

ชัยภูมิใหม้ีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความตอ้งการของท้องถิ่น 

  1.6.2 พัฒนาแรงงานฝีมือให้มีคุณภาพ มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการแข่งขันใน

ตลาดแรงงานในระดับประเทศและประชาคมอาเซียน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและ

ยั่งยืน 

  มาตรการที่ 2.1 ส่งเสริมการแก้ปัญหาส าคัญด้านสาธารณสุขพื้นฐานของจังหวัด

ชัยภูมิ 

  แนวทาง 

  2.1.1 สนับสนุนใหม้ีการเฝา้ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค รวมทั้งการดูแลรักษาสุขภาพของคน

ในชุมชนและท้องถิ่น 

  2.1.2 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น 

  2.1.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุขแก่ชุมชนให้มี

ประสิทธิภาพ 

  2.1.4 ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น 

  มาตรการที่ 2.2 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจ

สร้างสรรค ์

  แนวทาง 

  2.2.1 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดโดยใช้

แนวคิด “การตลาดน าการผลิต” 

  2.2.2 สรา้งภาพลักษณ์และแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชัยภูมิสู่อาเซียน เช่น ข้าวหอมดง 

ผ้าจากใยสับปะรด บรรจุภัณฑ์หมาก ผ้าไหม สับปะรด มะม่วง มะขามหวาน หม่ า เป็นต้น ให้เป็น

ผลติภัณฑ์ของฝากที่โดดเด่นของจังหวัดชัยภูมิ 

  2.2.3 สนับสนุนชุมชนในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าและมีมูลค่าเพิ่ม โดยพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่ของชุมชนหรือต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ชุมชนเดิมให้ดีขึ้น ทั้งนี้ เน้นการสร้างความแตกต่าง

ความแปลกใหม่ และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 

  2.2.4 สนับสนุนการพัฒนางานศลิปหัตถกรรมและผลิตภัณฑชุ์มชน การสร้างเอกลักษณ์ใน

การผลิตสนิค้าของชุมชนและท้องถิ่น 

  2.2.5 สนับสนุนให้ชุมชน วิสาหกิจชุมชนให้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับการ

น าองค์ความรูส้มัยใหมม่าใช้ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลติภัณฑชุ์มชน 

  2.2.6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นการ

ลดต้นทุนการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าด้านการเกษตรของจังหวัดโดยใช้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  2.2.7 สรา้งเครือขา่ยการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑชุ์มชนในเชิงการสร้างสรรค์ 

  2.2 .8 พัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทุกระดับตั้ งแต่ผู้ผลิต 

ผูป้ระกอบการแปรรูป และผูจ้ าหนา่ย 



- 41 - 

 

  2.2.9 ส่งเสริมการเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแหล่งใหม่ๆ  โดยเน้นการ

เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของจังหวัด 

  2.2.10 เสริมสร้างวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ใน

ระดับประเทศ 

  2.2.11 เชื่อมโยงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาอาชีพของชุมชน 

  มาตรการที่ 2.3 สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีเอกภาพ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา

อาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่ 

  แนวทาง 

  2.3.1 สง่เสริมการด าเนินชีวติของประชาชนให้เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  2.3.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวของประชาชนใน

ชุมชน 

  2.3.3 ปรับปรุงและสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งอ านวยความสะดวกที่ เหมาะสม

ส าหรับการอยู่อาศัยในชุมชนให้มคีุณภาพ 

  2.3.4 สร้างความตระหนักในความส าคัญกับผู้สูงอายุในครอบครัวเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของ

ความสัมพันธ์อันเป็นรากฐานของความอบอุ่นของครอบครัว 

  2.3.5 สง่เสริมความรว่มมอืระหว่างองค์กรภาครัฐและผูน้ าชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  2.3.6 ส่งเสริมการสร้างสื่อที่เน้นการสร้างสรรค์สังคมและท้องถิ่นในการสร้างค่านิยมที่

ถูกต้องในท้องถิ่น 

  2.3.7 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจากภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติดให้เขม้แข็ง 

  2.3.8 จัดกิจกรรมเพื่อสรา้งความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผูป้กครองในการดูแลเด็กและ

เยาวชนเพื่อป้องกันไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และการมีส่วนร่วมเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

ท้องถิ่น 

  2.3.9 จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาของจังหวัดให้เพียงพอ โดยเฉพาะ

สิ่งอ านวยความสะดวก เชน่ สนามกีฬา วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อการออกก าลังกายของคนในชุมชนและ

ท้องถิ่น 

  2.3.10 พัฒนาและจัดให้มีผู้ฝึกสอนและอาสาสมัครการกีฬาที่มีความรู้ประจ าศูนย์และ

สนามกีฬาอย่างเหมาะสม 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 

  มาตรการที่ 3.1 ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในพืชหลัก 

ได้แก่ ข้าว อ้อย และมันส าปะหลัง 
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  แนวทาง 

  3.1.1 ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงและเพิ่ม

ประสิทธิภาพผลผลิตตอ่ไร่ของพชืหลักของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ ขา้ว อ้อย และมันส าปะหลัง 

  3.1.2 สง่เสริมการพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลติเพื่อการเพิ่มผลผลิต 

  3.1.3 เร่งรัดการปรับความเชื่อและทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับวิถีการเกษตรดั้งเดิม

เพื่อให้เกิดการยอมรับในวิธีการทางการเกษตรแบบใหม่ที่ได้ผลมากขึ้น 

  3.1.4 สรรหาและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐในกลุ่มเจ้าหน้าที่ด้านส่งเสริม

การเกษตร เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยีแก่เกษตรกรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

  มาตรการที่ 3.2 ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่เป็นความหวังในอนาคต 

ได้แก่ พริก ยางพารา โค เนื้อโคราชวากิว และไก่บ้านโคราช 

  แนวทาง 

  3.2.1 สง่เสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ โคเนือ้โคราชวากิว และไก่

บ้านโคราช ในชุมชนและพืน้ที่ที่มศีักยภาพ โดยด าเนินการในรูปแบบสหกรณ์ 

  3.2.2 ประสานให้เกิดความเชื่อมโยงกับโรงช าแหละโคเนื้อโคราชวากิว ที่มีอยู่ในพื้นที่กลุ่ม

จังหวัดนครชัยบุรินทร์ 

  3.2.3 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์

เจ้าหนา้ที่สง่เสริมการเกษตร เพื่อให้การแนะน าเกษตรกรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

  3.2.4 ก าหนดพื้นที่ส่งเสริมการปลูกยางพาราให้เหมาะสมและเอื้อต่อการบริหารจัดการ

เพื่อการเพิ่มมูลค่า 

  3.2.5 ส่งเสริมการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการผลิตพืชมาส่งเสริมการผลิตลด

ต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลติต่อไร่ใหก้ับพืชอนาคตของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ พริก และยางพารา 

  มาตรการท่ี 3.3 สร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย 

  แนวทาง 

  3.3.1 สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (อาหารปลอดภัย) ที่ตรงกับความ

ต้องการของตลาด โดยเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาในรูปแบบโครงการ 

Northeastern Food Valley ของภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

  3.3.2 สร้างช่องทางการตลาดที่เชื่อมโยงไปสู่ผู้ประกอบการรายใหญ่ด้านการส่งออก

อาหารปลอดภัย 

  3.3.3 ส่งเสริมการตรวจสอบคุณภาพอาหารปลอดภัยให้ได้ในระดับมาตรฐานอย่าง

สม่ าเสมอ 

  3.3.4 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ตลาดเกิดการยอมรับในคุณภาพอาหาร

ปลอดภัยของจังหวัดชัยภูมิ 
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 ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 

  มาตรการที่ 4.1 ส่งเสริมและเร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยว

จังหวัดชัยภูมิให้เป็นรูปธรรม 

  แนวทาง 

  4.1.1 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ และ

แขง่ขันได้ในระดับประเทศ และระดับประชาคมอาเซียนมากขึน้ 

  4.1.2 สร้างกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบก้าวกระโดด เช่น การประชาสัมพันธ์

เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดชัยภูมิให้สามารถดึงดูดสื่อมวลชวนทั่วโลกเข้ามาน าเสนอข้อมูลการ

ท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิในช่วงการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 และรวมทั้งการ

สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อระดับชาติและนานาชาติ 

  4.1.3 สร้างเวทีเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้บ่อยครั้งโดยความ

ร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ใน 9 

เทศกาลส าคัญของจังหวัดชัยภูม ิเป็นต้น 

  4.1.4 สนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มาเป็นเครื่องมือในการ

ประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว   

  มาตรการที่ 4.2 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้ได้

มาตรฐาน มีความปลอดภัยและมีภูมิทัศน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 

  แนวทาง 

  4.2.1 สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานส าคัญในแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ผู้ประกอบการ

เข้ามาลงทุนด้านการท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในแหล่งท่องเที่ยวให้มี

ความเหมาะสมรองรับนักท่องเที่ยว เป็นต้น 

  4.2.2 สร้างกลยุทธ์ในการบริการด้านที่พักอาศัยในพื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดให้เอื้อต่อ

ความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งให้ความส าคัญกับการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยแก่

นักท่องเที่ยวในทุกพืน้ที่ 

  4.2.3 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และส่วน

ราชการในการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมภายในแหล่งท่องเที่ยวให้มคีวามสมบูรณ์ 

  4.2.4 ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในพื้นที่ในการปรับปรุง

เส้นทางและพัฒนาภูมทิัศนต์ลอดเส้นทางที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในแตล่ะพื้นที่ให้สวยงามและโดดเด่น เพื่อ

เพิ่มจุดเด่นของแหลง่ท่องเที่ยว 

  4.2.5 จัดท าแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเส้นทางเข้าสู่แหล่งน้ าใหญ่ที่ก าลั งจะพัฒนาขึ้น

เพื่อให้เป็นถนนสายท่องเที่ยวที่สวยงาม พร้อมมีจุดแวะพักและจุดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของที่

ระลึกแก่นักท่องเที่ยว 
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  4.2.6 เร่งรัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าบึงละหาน บึง

ซึกวึก ป่าปรงพันปี ฯลฯ โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ อาทิ พิพิธภัณฑ์สัตว์ดึกด าบรรพ์และโลกล้านปี 

อุทยานผักพืน้บ้าน ศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง สวนเฉลิมพระเกียรต ิเป็นต้น 

  4.2.7 ส่งเสริมพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดท าเป็นสวนสัตว์เปิดกลางคืน (Night Safari) เพื่อเป็น

แหลง่ท่องเทียวใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

  4.2.8 บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและ

หนว่ยงานที่ดูแลป่าไม้ในจังหวัดชัยภูมิในการวางแผนการท่องเที่ยวในวาระต่างๆ อย่างตอ่เนื่อง 

  มาตรการที่ 4.3 ปรับปรุงและพัฒนาตัวเมืองชัยภูมิน่าอยู่ เกิดอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 

และยังคงความเป็นแหล่งภูมิปัญญาดั้งเดิมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 

  แนวทาง  

  4.3.1 ปรับปรุงและก่อสร้างสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่ซึ่งบ่งบอกถึงถิ่น

ก าเนิดรากฐาน และสื่อความหมายถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิให้มีความโดด

เด่นยิ่งขึ้น 

  4.3.2 พัฒนาวงเวียนบริเวณพื้นที่โดยรอบตัวเมืองชัยภูมิใหโ้ดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ที่สามารถ

ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรม เช่น พัฒนาวัดชัยประสิทธิ์ให้เป็นจัตุรัสเมืองถนนบรรณาการ อาคาร

ส่วนราชการที่มีความเป็นเอกลักษณ์เมอืง เป็นต้น 

  4.3.3 จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะของสถานที่จ าหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าทาง

วัฒนธรรมและสินค้าอื่นๆ ที่โดดเด่นของจังหวัด ในรูปแบบที่เป็นถนนคนเดินของจังหวัด ชัยภ  ัมิที่มีอัต

ลักษณ์เฉพาะ 

  4.3.4 จัดให้มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล มีอาสาสมัครท่องเที่ยวที่

ให้บริการขอ้มูลการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมใิห้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

  มาตรการที่ 4.4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความ

เคารพและศรัทธาต่อเจ้าพ่อพระยาแล 

  แนวทาง 

  4.4.1 เสริมสร้างการเชื่อมโยงและสร้างสื่อแสดงถึงเรื่องราวในเอกลักษณ์อันโดดเด่นของ

จังหวัดชัยภูมิในแต่ละพื้นที่ และเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์และปรากฏแก่สายตาของประชาชนในประเทศ

และประชาคมโลก 

  4.4.2 ส่งเสริมการน าวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ดีงาม

ของท้องถิ่นมาพัฒนาและเสริมสร้างความโดดเด่นในเชิงประจักษ์ เพื่อน าไปสู่การท่องเที่ยว ในเชิง

วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวในเชิงจิตใจ โดยจัดท าเส้นทางประวัติศาสตร์เจ้าพ่อพระยาแล เพื่อให้

นักท่องเที่ยวได้มโีอกาสสัมผัสกับสถานที่จรงิตามประวัตศิาสตร์ของเจ้าพ่อพระยาแล 

  4.4.3 ส่งเสริมให้มีหมู่บ้านวิถีชีวติ “ชัยภูมิโบราณ” ที่คงเอกลักษณ์และบรรยากาศของชาว

ชัยภูมิในอดีตที่นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมและสัมผัสได้ 
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  4.4.4 ส่งเสริมความโดดเด่นในเรื่องราวตามรอยวิถีเส้นทางเจ้าพ่อพระยาแล เน้นการ

น าเสนอในเชงิประจักษ์และสามารถสัมผัสได้ในเชิงจิตใจ 

  มาตรการที่ 4.5 พัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้เป็นแหล่งปลูกไม้ดอก ไม้ประดับส าคัญของ

ประเทศ 

  แนวทาง 

  4.5.1 ศึกษาศักยภาพด้านการผลิตไม้ดอกไม้ประดับของระดับของจังหวัดชัยภูมิที่เหมาะสม

กับสภาพภูมปิระเทศ และภูมอิากาศในแตล่ะพื้นที่ 

  4.5.2 ส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเป็นอาชีพเสริมของจังหวัดชัยภูมิสู่ตลาดไม้ดอกไม้

ประดับระดับประเทศ 

  4.5.3 ส่งเสริมการสร้างตลาดกลางไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อสนับสนุนการน ามาเสริมสร้าง

ภูมิทัศน์ที่สวยงามให้กับจังหวัดและแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดชัยภูมิ รวมถึงเพื่อส่งออกจ าหน่าย

ทั่วประเทศ 

  4.5.4 ส่งเสริมการตลาดจังหวัดชัยภูมใิห้เป็น “เมืองมนตเ์สน่หด์อกไม้” ของประเทศ 
 

  มาตรการที่ 4.6 ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐ

และภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  แนวทาง 

  4.6.1 วิเคราะห์และปรับปรุงโครงสร้างอัตราก าลังเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวใหเ้พียงพอและเหมาะสมกับภารกิจความรับผิดชอบ เพื่อให้เป็นกลไกส าคัญ

ในการผลักดันยุทธศาสตรด์้านการท่องเที่ยวในพืน้ที่ 

  4.6.2 จัดระบบการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการบริหารจัดการและการบริการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ ทั้งบุคลากร

ของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยว อย่างมี

ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

  4.6.3 สง่เสริมความรว่มมอืและการสรา้งเครือขา่ยในการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว ทั้ง

ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ให้มีความ

เข้มแข็งและมีขดีความสามารถสูงขึน้ 

  4.6.4 ส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรภาครัฐ องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น ผูป้ระกอบการ ประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว 

  4.5.5 จัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

ของจังหวัดเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสรมิการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

  มาตรการท่ี 5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนสร้างพลังงานเพื่อเศรษฐกิจชุมชน 

  แนวทาง 

  5.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือกใน

ท้องถิ่นและชุมชน 

  5.1.2 สง่เสริมการน าเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าชุมชน “โรงไฟฟ้าชีวมวล” มาใช้ในชุมชนที่มี

ความพรอ้ม เพื่อการพึ่งพาตนเองดา้นพลังงาน และการสรา้งมูลค่าเพิ่มด้านพลังงานในเชิงพาณิชย์ 

  5.1.3 ส่งเสริมกาน าเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ ไปใช้ประโยชน์ในด้าน

การเกษตร เชน่ การใช้พลังงานไฟฟ้าในการสนับสนุนการท างานของระบบการให้น าพืชแบบน้ าหยด เป็น

ต้น 

  5.1 .4  ส่ ง เสริมให้มีการเรียนการสอนด้านการจัดการพลั งงานและร่วมมือกับ

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญา

ตรี เพื่อผลิตบุคลากรด้านพลังงาน มาสนับสนุนการก้าวสู่การเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดของ

ประเทศ 

  มาตรการท่ี 5.2 พัฒนาการบรหิารจัดการพืชพลังงานอย่างครบวงจร 

  แนวทาง 

  5.2.1 วางแผนและก าหนดพื้นที่ส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานอย่างชัดเจน 

  5.2.2 สร้างระบบเชื่อมโยงการน าผลผลิตจากพืชพลังงานจากภาคการผลิตด้านเกษตรไปสู่

ภาคการผลิตดา้นอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 

  5.2.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชพลังงานทดแทนเพื่อให้สามารถวาง

แผนการพฒันาการผลิตพชืพลังงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพและครบวงจร 

  5.2.4 ส่งเสริมและให้ความรู้กับชุมชนเกี่ยวกับการน าผลผลิตจากพืชมาใช้เป็นพลังงาน

ทดแทนเพื่อลดตน้ทุนค่าใช้จ่ายในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรอืน 

  มาตรการที่ 5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการผลิต

พลังงานทดแทน 

  แนวทาง 

  5.3.1 ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แหล่งทุน ภาครัฐและภาคเอกชัน

ในการผลิตพลังงานทดแทน เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล 

เป็นต้น  

  5.3.2 สรา้งความรู้และความเข้าใจแก่ชุมชนเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ

ผลิตไฟฟ้าของชุมชน เช่น กฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กฎหมายด้านการผลิต

ไฟฟ้าจากพลังงานลม และกฎหมายด้านการกผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล เป็นต้น 
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  มาตรการท่ี 5.4 ส่งเสรมิการสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

  แนวทาง 

  5.4.1 รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของพลังงานในการ

พัฒนาท้องถิ่น และการใชพ้ลังงานให้เกิดประโยชน์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง

การตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

  มาตรการที่ 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการเป็นศูนย์กลางทาง

การตลาดและโลจิสติกส์ในภูมิภาค 

  แนวทาง 

  6.1.1 ก าหนดให้อ าเภอจัตุรัสเป็นเขตการพัฒนาพิเศษ 

  6.1.2 สง่เสริมการพัฒนาสถานีรถไฟจัตุรัสให้เป็นศูนย์รวบรวมและพักสินค้าโลจิศติกส์จาก

ประเทศไทยและจากประเทศในประชาคมอาเซียน 

  6.1.3 สนับสนุนการสร้างตลาดศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนและกระจายสินค้าระหว  ัาง

ประเทศไทยกับประเทศในประชาคมอาเซียน 

  6.1.4 เรง่รัดการสรรหาและพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีความสามารถสูงในการเข้า

มาบริหารจัดการ 

  6.1.5 จัดระบบบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ และการค้าในเขตการพัฒนาพิเศษให้มี

ประสิทธิภาพสูง 

  มาตรการท่ี 6.2 สนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบขนส่งภายในท้องถิ่น 

  แนวทาง 

  6.2.1 สนับสนุนการพัฒนาถนนภายในชุมชนให้เชื่อมโยงการคมนาคมส่วนกลางเพื่อการขน

ถ่ายสินคา้เกษตรสูตลาดกระจายสินค้าส่วนกลาง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

  มาตรการท่ี 7.1 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีจ านวนเพิ่มขึ้น 

  แนวทาง 

  7.1.1 ก าหนดขอบเขตพืน้ที่ป่าอนุรักษ์ที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการวางแผนในการอนุรักษ์และ

ฟื้นฟู 

  7.1.2 ส่งเสริมให้ยุวชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ของชุมชนในรูปแบบของการ

ร่วมกลุ่มเป็น “ยุวชนรุน่ใหม่รักและหวงแหนป่า” 

  7.1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในชุมชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการดูแลทรัพยากรป่า

ไม้อย่างมคีุณภาพ ด้วยความสมดุลและยั่งยืน 
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  7.1.4 ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ อย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์

สูงสุด 

  7.1.5 จัดกิจกรรมเพื่อการรณรงค์สร้างจิตส านึกให้กับชุมชนตระหนักในความส าคัญของ

ป่าไม้กับผลกระทบจากการท าลายป่าอย่างตอ่เนื่อง 

  7.1.6 สนับสนุนการปลูกป่าในชุมชนอย่างตอ่เนื่อง 

  มาตรการที่ 7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นในการจัดให้

มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่และแหล่งน้ าชุมชน เพื่อเพิ่มปริมาณและรองรับการใช้น้ าในภาคการเกษตร

อย่างเพียงพอ 

  แนวทาง 

  7.2.1 เสริมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิให้เห็นถึงความส าคัญและ

ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างแหล่งน้ าขนาดใหญ่ในพืน้ที่ 

  7.2.2 สรา้งความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนเพื่อสะท้อนความต้องการที่

เป็นเอกภาพของชาวชัยภูม ิในความจ าเป็นต้องมีการพัฒนาแหลง่น้ าขนาดใหญ่ของจังหวัด 

  7.2.3 จัดหาและระดมทุนเพื่อใช้เป็นงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างแหล่งน้ าขนาดใหญ่

และแหลง่น้ าของชุมชนทั้งจากรัฐบาล หนว่ยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนภายในจังหวัด 

  7.2.4 ผลักดันโครงการ “หนึ่งต าบล หนึ่งอ่างเก็บน้ า” เพื่อให้แต่ละพื้นที่มีแหล่งน้ าส ารอง

เพื่อรองรับในช่วงฤดูที่มปีริมาณน้ ามากและไว้ใช้ในช่วงขาดแคลนน้ า 

  7.2.5 วางแผนพัฒนาพื้นที่แหล่งน้ าขนาดใหญ่และเส้นทางเข้าถึงให้สวยงาม มีจุดเด่น มีจุด

แวะพักผอ่นระหว่างทาง เพื่อเอือ้ต่อการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผอ่นแห่งใหม่ของจังหวัดชัยภูมิ 

  มาตรการที่ 7.3 การน าเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มี

คุณภาพและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

  แนวทาง 

  7.3.1 ส่งเสริมการน านวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาเทคโนโลยี “เตาเผาขยะชุมชน” มาใช้ใน

การก าจัดขยะชุมชน และก่อใหเ้กิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในชุมชน 

  7.3.2 เร่งรัดการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาความรู้ของชุมชนในการจัดการมลพิษและของ

เสีย 

  7.3.3 เสริมสรา้งความตระหนักและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการขยะและมลพิษ

สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

  7.3.4 สร้างความพร้อมเพื่อรองรับภัยพิบัติจากธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องของภัยแล้งและ

น้ าท่วม 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีด ีมีประสิทธิภาพ 

  มาตรการที่ 8.1 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

  แนวทาง 

  8.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ในการบริหารจัดการให้เอื้อต่อ

ระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถ

ตรวจสอบได้ 

  8.1.2 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 

  8.1.3 ปรับปรุงระบบการให้บริการในลักษณะการลดขั้นตอนการท างาน และการพัฒนาให้

มีลักษณะการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 

  8.1.4 พัฒนากระบวนการติดตามประเมินผล ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นจากภาค

ประชาชน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานขององค์กร 

  8.1.5 น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารและการให้บริการ 

  8.1.6 พัฒนาดัชนีชี้วัดการให้บริการ (KPI) ในระดับองค์กร ระดับหน่วยงานและระดับ

บุคคล 

  8.1.7 ส่งเสริมให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการบริหาร

ท้องถิ่น 

  มาตรการที่ 8.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  แนวทาง 

  8.2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อสาธารณะให้กับ

ประชาชนในพื้นที่อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

  8.2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เพื่อการ

เผยแพร่ขา่วสารใหก้ับประชาชน 

  8.2.3 จัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์การด าเนนิงานชององค์กรในรูปแบบต่างๆ 

  มาตรการที่ 8.3 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินอย่างต่อเน่ือง 

  แนวทาง 

  8.3.1 วิเคราะหโ์ครงสรา้งอัตราก าลังบุคลากรโดยเฉพาะสาขาเฉพาะด้านให้สอดคล้องและ

เอือ้ต่อการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 

  8.3.2 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและมีความเช่ียวชาญในงานที่รับผิดชอบ

มากยิ่งขึน้โดยพัฒนาความรว่มมอืกับสถาบันอุดมศกึษาในพืน้ที่และจังหวัดใกล้เคียง 
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  8.3.3 พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีขีดความสามารถด้านภาษารองรับการก้าวสู่

ประชาคมอาเซียน 

  มาตรการที่ 8.4 สร้างความตระหนักและจิตส านึกในการให้บริการแก่บุคลากร

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  แนวทาง 

  8.4.1 ส่งเสริมการสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานและความภักดีต่อองค์กรให้กับ

บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  8.4.2 ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น 
 

3.1.2 การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการก าหนดแนวทางพัฒนา 

การใชผ้ังเมืองมาก าหนดแนวทางพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา เหตุผลส าคัญ

ที่ต้องน าความรู้ด้านการผังเมืองมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น  เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร  

การตอบสนองความต้องการของประชาชน  การเจริญเติบโตและการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่าง

ต่อเนื่อง  เป็นต้น  ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น  ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นเกิดความ

แออัด  ปัญหาการระบายน้ า  ปัญหาขยะ  สิ่งแวดล้อม  การจราจร 

จากเหตุผลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นที่จะพัฒนาเป็นสังคมเมือง  

จึงส่งผลท าเกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มมากขึ้น  เกิดสิ่งปลูกสร้างและอาคารที่ไม่เป็นระเบียบ  ขาด

ความเหมาะสมและความสวยงาม  ด้วยเหตุนี้ความรู้เรื่อง “ผังเมือง”ั จึงเป็นตัวช่วยวางแผนในการใช้

ประโยชน์ที่ดินในพืน้ที่ได้เป็นอย่างดี  

เพื่อเป็นการพัฒนาต าบลให้มีความสวยงามเจริญเติบโตอย่างมรีะเบียบ  มีการใช้ประโยชน์

ที่ดินในอนาคต  มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดี  ประชาชนมีความปลอดภัยในการอยู่อาศัย  ส่งเสริม

เศรษฐกิจของชุมชน  ส่งเสริมสภาพแวดล้อมของชุมชนที่ดี  มีสวนสาธารณะ  มีที่พักผ่อนหย่อนใจ  การ

ด ารงรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณี  บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่งดงาม  

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  จงึได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนา  ดังนี้ 

  1)  แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี   

2)  แนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว   

3)  แนวทางการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

4)  แนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

5)  แนวทางการพัฒนาด้านการด้านสังคมและคุณภาพชวีิต 

6)  แนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งเสรมิอาชีพ        
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   3.1.3 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 

 นโยบายการพัฒนาของผูบ้ริหารท้องถิ่นยึดมั่นในหลักธรรมาภบิาลในการบริหารงานทุก

ระดับ ซึ่งได้จ าแนกนโยบายเพื่อการบริหารงานได้เป็น 2 ระยะ คอื 

 1) ระยะเร่งดว่น 

 2) ระยะ 4 ปี 

 ระยะเร่งด่วน หมายถึง จะด าเนินการทันทีหลังจากขั้นตอนกระบวนการแถลงนโยบาย

ต่อสภาเสร็จสิน้ลง โดยได้ก าหนดระยะเวลาด าเนินการไว้ 1 ปี ซึ่งจักต้องก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง

หนึ่ง อย่างใด ให้เห็นเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

 1. สรา้งความปรองดอง สมานฉันท์ 

 2. สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานะ บทบาท อ านาจ หนา้ที่ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนัก และรับรู้อย่างเข้าใจ อันจะส่งผลก่อให้เกิดการยอมรับ และมีสว่น

ร่วมในการพัฒนาองค์กรต่อไป 

 3. ปรับปรุงองค์กรใหเ้กิดความคล่องตัว เพื่อให้บริการประชาชน อย่างมีประสทิธิภาพ 

 4. ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนา 

 5. สง่เสริมให้เกิดเครือข่ายอาสาพัฒนาต าบลภูแลนคา 

 6. ปรับปรุงถนนระหว่างหมู่บ้านให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง 

 7. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง 

 8. แก้ไขปัญหาประปาหมู่บ้าน 

 9. ส ารวจ ศกึษา ค้นคว้า วิจัย โครงสรา้งอาชีพ, โครงสรา้งระบบน้ า, โครงสรา้งหนี้สนิ, 

โครงสรา้งการศกึษา และกลุ่มเยาวชน กลุ่มเสี่ยง เพื่อเตรียมวางแผนพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 10. ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อคนอาสา เช่น อปพร., อสม. , ทหารกองหนุน เป็นต้น 

 11. จัดตัง้ 7 กองทุน เพื่อการพัฒนา 

  11.1 กองทุนพัฒนาหมูบ่้าน 

  11.2 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

  11.3 กองทุนพัฒนาการศกึษา 

  11.4 กองทุนพัฒนาการกีฬา 

  11.5 กองทุนส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น 

  11.6 กองทุนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  11.7 กองทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 12. ส ารวจข้อมูลการใช้ทรัพยากรจากป่า อุทยานแหง่ชาติภูแลนคา 

 13. จัดน าร่องการประกอบอาชีพ ฉบับมอือาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 14. สง่เสริมให้มหีนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลติภัณฑเ์ด่น เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
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 15. ส่งเสริมให้จัดท าบัญชีครัวเรือนเป็นปัจจุบัน เพื่อน าข้อมูลไปใช้วางแผนพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 

 16. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ประเภทสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้ 

 ระยะ 4 ปี หมายถึง การด าเนนิงานตลอดระยะเวลา 4 ปี คณะผูบ้ริหารชุดนีจ้ะทุ่มเท

ความรู้ ความสามารถ เพื่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น โดยจ าแนกกลุ่มงานออกเป็นด้าน

ต่างๆ จ านวน 9 ด้าน เป็นดังนี้ 

 1. ด้านสังคมและคุณภาพชีวติ 

  1.1 จัดตัง้กองทุนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  1.2 ภูแลนคาดินแดนน่าอยู่ เนรมติต าบลภูแลนคาให้สะอาด สวยงามน่าอยู่ 

  1.3 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต

เด็ก สตร ีคนชรา และผูด้้อยโอกาส 

  1.4 สวัสดิการเพื่อประชาชน ครบวงจร ทุกระดับ 

  1.5 อุม้ชูคนพิการและครอบครัว 

  1.6 ภูแลนคาดินแดนมหัศจรรย์ 

  1.7 ภูแลนคาปลอดยาเสพติด 

  1.8 จัดหาเครื่องมอื อุปกรณ์ ยานพาหนะที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการใช้งาน 

  1.9 สง่เสริมสนับสนุนให้เกดิการออมเพื่อจดักิจกรรมสวัสดิการชุมชนตัง้แต่เกิดแก่เจ็บ 

ตาย 

  1.10 เสี่ยวภูแลนคา 

  1.11 คนต้นแบบ (บันทึกคนดี คืนคนดสีู่สังคม) 

 2. ด้านการบริหารและการมีส่วนร่วม (การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี) 

  2.1 การบริหารงานทันสมัยโปร่งใสเป็นธรรมเน้นหลักกระจายอ านาจยึดหลัก     

ธรรมาภบิาล 

  2.2 ประชาชนมสี่วนรว่มในการบริหาร 

  2.3 เช่ือมโยงเครือข่าย เพื่อการพัฒนาทั้งระบบ ทุกระดับ 

  2.4 ส่งเสริมประชาธิปไตยในทุกระดับ เน้น กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน 

 3. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

  3.1 จัดตัง้กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน 

  3.2 น้ าไหล ไฟสว่าง หนทางสะดวก ประปาทั่วถึง 

  3.3 จัดหาระบบน้ าเพื่อการเกษตร 

  3.4 ส่งเสริมพลังงานทดแทน 

  3.5 เครือขา่ยสื่อสาร เพื่อประชาชน 

  3.6 จัดหาระบบก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล ครบวงจร 
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 4. ด้านวัฒนธรรม ประเพณ ีและศาสนา 

  4.1 จัดตั้งกองทุนส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น 

  4.2 สืบสานประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่ 

  4.3 วัดคือศูนย์กลางทางจิตใจ 

  4.4 หนึ่งหมูบ่้าน หนึ่งวัฒนธรรมเด่น 

 5. ด้านส่งเสรมิสุขภาพประชาชน 

  5.1 จัดตัง้กองทุนพัฒนาการกีฬา 

  5.2 เอาดีทางกีฬา 

  5.3 ภูแลนคาปลอดโรค 

  5.4 ส่งเสริมการออกก าลังกาย 

  5.5 ส่งเสริมการใชย้าสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย 

 6. ด้านการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

  6.1 จัดตั้งกองทุนพัฒนาการศึกษาเพื่อเป็นเครื่องมือส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 

เน้นความสะดวกรวดเร็ว และประสิทธิภาพเนื่องจากคณะกรรมการบริหารมาจากตัวแทนสถานศึกษา

และผูเ้กี่ยวข้อง 

6.2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เชิดชูปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อสร้างขวัญก าลังใจและ

แบบอย่างที่ดีตอ่สังคม 

6.3 หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งแหล่งเรียนรู้ เพื่อเป็นฐานขอ้มูลหรอืฐานองค์ความรู้ชุมชน 

6.4 ส่งเสริมศลิปะการแสดง และดนตรี 

6.5 ส่งเสริมผู้มีพรสวรรค์ความสามารถพิเศษ 

6.6 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

 7. ด้านอาชีพ 

7.1 ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การจัดหาพันธุ์พืช, ปุ๋ย 

หรอืด้านวิชาการ 

  7.2 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมี 

  7.3 ส่งเสริมการเลีย้งสัตว์ ประเภทสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้ 

  7.4 ควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ เชน่ โครงการ 20 บาท รักษาทุกโรคสัตว์ 

  7.5 ให้มตีลาดกลางซือ้ขายสินค้าประจ าต าบล 

  7.6 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครบวงจร 

  7.7 จัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อสนับสนุนเงินทุนส าหรับประกอบ

อาชีพของประชาชน 

  7.8 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เพื่อสร้างรายได้จากการ 

ท่องเที่ยว 
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  7.9 หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลติภัณฑเ์ด่น (OTOP Phulanka) 

  7.10 ให้มีคา่ยลูกเสือภูแลนคา เพื่อสร้างรายได้ 

  7.11 แรงงานคืนถิ่น 

  7.12 เกษตรแบบยั่งยืน 

 8. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  8.1 จัดตั้งกองทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  8.2 ต้นไม้คอืชีวิต รักษาสิ่งประดิษฐ์ทางธรรมชาติ 

  8.3 เครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 9. ด้านการผังเมืองและสาธารณสมบัติแผ่นดนิ 

  9.1 ก าหนดผังเมือง เพื่อการพัฒนา 

  9.2 จัดท าแนวเขตต าบล หมู่บ้าน 

  9.3 ใส่ใจดูแล รักษา พื้นที่สาธารณะ 



- 55 - 

 

3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  

3.2.1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนา

ท้องถิ่น ประกอบด้วย ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมายกลุ่มเป้าหมาย และการคาดการณ์

แนวโน้มในอนาคต 

ปัญหา ขอบข่ายและปรมิาณปัญหา พื้นที่เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณแ์นวโน้ม 

ในอนาคต 

1. ด้านโครงสรา้ง

พืน้ฐาน 

1.1 เส้นทางคมนาคมขนส่ง ส่วน

ใหญ่เป็นถนนลูกรัง มีสภาพเป็น

หลุมเป็นบ่อ มีฝุ่นละออง ปัญหา

น้ าเซาะข้างทางท าให้ถนนแคบ 

ไม่สะดวกในการเดินทางสัญจร 

และพื้นที่การเกษตรบางแห่งยัง

ไม่มีถนนส าหรับรถบรรทุกวิ่งขน

ถา่ยผลผลิตทางการเกษตรเข้าถงึ 

ทุกหมู่บา้น ความต้องการเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย

และรวดเร็วในการเดินทาง

และการขนสง่ผลผลิต

ทางการเกษตร จะมีเพิ่มมาก

ขึน้ 

 

1.2 ไม่มีระบบการระบายน้ า เพื่อ

แก้ปัญหาเวลาฝนตกน้ าไหลเข้า

บ้านเรือน และรองรับน้ าเสียจาก

ครัวเรอืน 

ทุกหมู่บา้น การเพิ่มขึน้ของจ านวน

ประชากรและครัวเรอืน ท า

ให้การใชชี้วติประจ าและ

กจิกรรมในแต่ละวนัเพิ่มขึน้ 

จ าเป็นต้องมีระบบระบายน้ า

ภายในชุมชนเพื่อรองรับการ

ระบายน้ าเสยีจากครัวเรือน

เพื่อรักษาความสะอาดและ

ความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ย

ภายในชุมชน 

1.3 น้ าประปาไม่สะอาดและไม่

เพียงพอต่อความต้องการของ

ประชาชน 

ทุกหมู่บา้น การเพิ่มขึน้ของจ านวน

ประชากรและครัวเรอืน ท า

ให้ความตอ้งการใช้น้ าเพื่อ

การอุปโภคบริโภคมีมากขึ้น 

อาจสง่ผลให้แหล่งน้ าที่ใชใ้น

การผลิตน้ าประปามไีม่

เพยีงพอตอ่ความต้องการ 

จึงจ าเป็นตอ้งเพิ่มแหล่งน้ า

ใต้ดนิส าหรับผลิตน้ าประปา

เพิ่มขึน้ 
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ปัญหา ขอบข่ายและปรมิาณปัญหา พื้นที่เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณแ์นวโน้ม 

ในอนาคต 

1. ด้านโครงสรา้ง

พืน้ฐาน 

1.4 ไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน

โดย เฉพาะครั ว เรือนที่ ตั้ งอยู่

ห่างไกลจากแหล่งชุมชน รวมถึง

ไฟฟ้าสาธารณะริมทางยั งไม่

ทั่วถึงซึ่ งแสงสว่างไม่ เพียงพอ

ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยใน

ชีวติและทรัพย์สิน 

ทุกหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้ง

ไฟฟ้าสาธารณะใหม้ีไฟฟ้า

และแสงสว่างอย่างทั่วถงึ

เพยีงพอ เพิ่มความปลอดภัย

ในชีวติและทรัพย์สนิ 

 

 

1 . 5  ขาดแคลนแหล่ งน้ า เพื่ อ

การเกษตรและอุปโภคบริโภค มี

ไม่เพียงพอโดยเฉพาะฤดูแล้ง 

ทุกหมู่บา้น การเพิ่มขึน้ของจ านวน

ประชากร และการขยายตัว

ทางการเกษตร การสง่เสริม

การปลูกพชืทางการเกษตร 

ท าให้ความต้องการใช้น้ า

เพื่อการเกษตรและการ

อุปโภคบริโภคมีปริมาณ

เพิ่มขึน้เรื่อยๆ ซึ่งทอ้งถิ่น

ต้องบรหิารจัดการจัดหาให้

เพยีงพอ 

2. ด้านสังคมและ

คุณภาพชวีิต 

2.1 การแพร่ระบาดของยาเสพตดิ

ในกลุ่มเยาวชนและวัยรุน่ 

เยาวชนและวยัรุน่ 

ทุกหมู่บา้น 

การขยายตัวทางเศรษฐกจิ 

ปัญหาครอบครัว พฤติกรรม

เลียนแบบ อาจส่งผลให้การ

แพร่ระบาดของยาเสพติด

ยังคงมอียู่ในชุมชน 

2 . 2  ก า ร แ พ ร่ ร ะ บ า ด ข อ ง

โรคติดต่อ 

ทุกหมู่บา้น จากการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพอากาศ การเคลื่อน 

ย้ายแรงงานต่างด้าว (เมือ่

เข้าสู่ประชาคมอาเซยีน) สง่ 

ผลให้เกดิโรคติดตอ่ตามมา 

ท้องถิ่นตอ้งเฝา้ระวงั 

รณรงคใ์ห้ประชาชนดูแล

รักษาสุขภาพของตนเอง 

ป้องกันและจ ากัด

แหล่งก าเนดิโรคตดิต่อ 
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ปัญหา ขอบข่ายและปรมิาณปัญหา พื้นที่เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณแ์นวโน้ม 

ในอนาคต 

2. ด้านสังคมและ

คุณภาพชวีิต 

2.3 ปัญหาการก้าวเข้าสูส่ังคม

ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอาย ุ ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีผู้สูงอายุ

เพิ่มขึ้นทุกป ีทอ้งถิ่นจึงต้องมี

การเตรียมพร้อมรับมอืในดา้น

สวัสดกิาร การอ านวยความ

สะดวก การสง่เสริมอาชีพและ

การดูแลสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

2.4 ปัญหาครอบครัว เด็กและ

ผู้สูงอายุอยู่ตามล าพัง ผู้สูงอายุ

รับภาระในการดูแลเด็ก 

เด็กและผู้สงูอาย ุ ค่าครองชีพท่ีสูงขึ้น และการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจท าให้ 

วัยแรงงานไปท างานในเมอืง

หรือตา่งจังหวัดปล่อยให้เด็ก

และผู้สูงอายุอยูก่ันตามล าพัง 

2.5 รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย  ทุกหมู่บา้น ประชากรสว่นใหญ่ประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม ซึ่งผลผลิต

ไมม่คีวามแนน่อนขึ้นอยู่กับ

สภาพดินฟา้อากาศ ประชาชน

ควรมอีาชีพเสริม เพื่อให้มีราย 

ได้เพยีงพอต่อการด ารงชีพ 

ท้องถิ่นควรให้การสนับสนุน

ส่งเสริมกลุ่มอาชพีเพื่อสร้าง

รายได้ให้แกป่ระชาชนเพิ่มขึ้น 

3. ด้านเศรษฐกจิ 3.1  ปัญหาราคาผลผลิตทาง

การเกษตรตกต่ า  ผลผลิตล้น

ตล า ด  แ ล ะปุ๋ ย  ย า เ คมี ท า ง

การเกษตรมีราคาแพง 

ทุกหมู่บา้น ปัญหายังคงมตีอ่เนื่อง โดย 

เฉพาะเมือ่เข้าสูป่ระชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน การคา้ขาย

อย่างเสรีท าให้เกิดการแขง่ขัน

ท้ังดา้นราคาและคุณภาพของ

ผลผลิต ท้องถิ่นจึงตอ้งส่ง 

เสริมให้กลุม่เกษตรกรได้

พัฒนาศักยภาพการผลิตและ

คุณ ภาพของสินคา้ให้สามารถ

แข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ 

และตอ้งส่ง เสริมการเกษตร

อนิทรีย์ เพือ่ลดตน้ทุนการผลิต 

และเพื่อสง่ เสริมสุขอนามัย

ของผู้บริโภคไปพร้อมกัน 
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ปัญหา ขอบข่ายและปรมิาณปัญหา พื้นที่เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณแ์นวโน้ม 

ในอนาคต 

3. ด้านเศรษฐกจิ 3.2 กลุ่มอาชีพต่างๆ ในหมู่บา้น 

ขาดเสถียรภาพในการบรหิาร

จัดการของกลุม่ ท าใหไ้ม่ตอ่เนื่อง

และไมย่ั่งยืน 

ทุกหมู่บา้น เนื่องจากการเข้าสูป่ระชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนท่ีมีการคา้ 

ขายอย่างเสรี ท าให้การแข่งขัน

ทางเศรษฐกิจสูง จะเกิดการ

รวมตัวของกลุ่มอาชพีต่างๆ 

เพื่อพัฒนาการผลิตและผล 

ผลิตให้มีคณุภาพเพื่อแขง่ขัน

กับประเทศเพื่อนบ้านได้ ท้อง 

ถิ่นควรให้การส่งเสริมพัฒนา

ศักยภาพและสนับสนุน

งบประมาณให้แกก่ลุ่มอาชพี

ตา่งๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนา

อย่างตอ่เนื่องและยั่งยืน 

3.3 ผู้ประกอบอาชีพตา่งๆ ยัง

ขาดองคค์วามรู้ และทักษะในการ

ประกอบอาชีพ 

ทุกหมู่บา้น เนื่องจากการเข้าสูป่ระชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนท่ีมีการคา้ 

ขายอย่างเสรี ท าให้การแข่งขัน

ทางเศรษฐกิจสูง ทอ้งถิ่นควร

ให้การส่งเสริมด้านองค์ความรู้

และทักษะเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ของผู้ประกอบอาชพีดา้นตา่งๆ 

เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง

ตอ่เนื่อง  

3.4 แหล่งท่องเที่ยวไม่ได้

มาตรฐาน ขาดการพัฒนาอยา่ง

ต่อเนื่อง 

แหล่งท่องเที่ยว

ภายในต าบล 

การท่องเท่ียวเป็นการกระตุ้น

เศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้แกค่น

ในชุมชนได้อีกทางหนึ่ง หาก

แหลง่ท่องเท่ียวได้รับการ

พัฒนาปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน

เป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวไปนักท่อง 

เท่ียวเข้ามาเท่ียวมากขึน้ ส่งผล

ให้ชุมชนมรีายได้จากนกัทอ่ง 

เท่ียวเพิ่มขึ้น ทอ้งถิ่นควรให้

ความส าคัญในการพัฒนา

แหลง่ท่องเท่ียวปรับปรุงพัฒนา

ให้ได้มาตรฐานท้ังดา้นโครง 

สร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 
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ปัญหา ขอบข่ายและปรมิาณปัญหา พื้นที่เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณแ์นวโน้ม 

ในอนาคต 

4. ด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่ง 

แวดล้อม 

4.1 ปัญหาการบุกรุกที่ 

สาธารณประโยชน์เพือ่อยู่อาศัย

และท ากิน 

ทุกหมู่บา้น แนวโนม้การขยายตัวของ

จ านวนประชากรเพิ่มขึ้น ท าให้

มกีารบุกรุกเข้าไปในเขตท่ี

สาธารณะเพ่ือสร้างท่ีอยูอ่าศัย 

และลุกล้ าท่ีสาธารณะเพื่อท า

การเกษตร มากขึ้น 

4.2 ปัญหาไฟปา่ พืน้ที่ปา่สาธารณะ 

ป่าชุมชน 

เกิดจากความมกัง่ายขาด

ความยัง้คิดของน้ ามือมนุษย ์

และไฟป่าท่ีเกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาติเนื่องจากภาวะโลก

ร้อนในปัจจุบันท่ีมีความรุนแรง

มากขึ้น 

 4.3 การบรหิารจัดการขยะมลู

ฝอย  ยงัไมม่ีระบบก าจดัขยะ

ภายในชุมชน ไม่มสีถานที่ทิง้ขยะ   

ทุกหมู่บา้น แนวโนม้การขยายตัวของ

จ านวนประชากรและการ

เตบิโตทางเศรษฐกิจ ท าให้

ปริมาณขยะมีแนวโนม้เพิ่มขึ้น

เป็นเงาตามตัว หากปล่อยให้

ครัวเรือนก าจัดเองคงไม่

เพยีงพอ อาจมกีารลักลอบน า

ขยะไปท้ิงในท่ีสาธารณะซึ่งจะ

ก่อให้เกิดมลพษิอื่นๆ ตามมา 
 

3.2.2 ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะเพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาทาง

กายภาพ 

  การใช้ผังเมืองรวม มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินโครงข่าย

คมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัว

ของชุมชนในอนาคต ซึ่งความเจริญและการขยายตัวอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น 

ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ปัญหาด้านการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม 

ปัญหาที่ดนิท ากิน เป็นต้น  

  ส าหรับที่ดนิในเขตต าบลภูแลนคาเป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม เพื่อรองรับการ

ขยายตัวของจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้น และการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อให้ชุมชนในระดับหมู่บ้าน

สามารถเติบโตอย่างมีระเบียบมีแผนการขยายตัวอย่างเป็นระบบ จึงควรมีแนวทางการจัดระเบียบผัง

เมืองในอนาคต ดังนี้ 
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  1. ที่ดินประเภทเกษตรกรรม  ควรเพิ่มประสิทธิภาพในกรณีเพิ่มผลผลติแทนการขยายพื้นที่

การเกษตรเข้าไปพื้นที่ป่าชุมชน โดยการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพดิน ฤดูกาลปลูกและปริมาณน้ า 

รวมทั้งหลกีเลี่ยงการใชย้าฆ่าแมลงและสารเคมี   

  2. ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย ควรมีการขยายตัวโดยใช้พื้นที่ว่างเปล่าภายในชุมชน/หมู่บ้าน

และพื้นที่ต่อเนื่อง ไม่ควรขยายตัวกระจัดกระจายเข้าไปในพื้นที่เกษตรกรรมและควรส่งเสริมให้มี

สภาพแวดล้อมที่ดีภายในหมู่บ้าน เช่น การปลูกต้นไม้ การรักษาความสะอาด จัดสภาพแวดล้อมให้

เหมาะสมส าหรับการอยู่อาศัย 

  3. ดา้นการคมนาคมขนส่ง เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลภู

แลนคาเป็นที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งจัดระบบถนนเชื่อมโยง

โครงข่ายระดับอ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน และพัฒนาปรับปรุงถนนสู่พื้นที่เกษตร เพื่อความสะดวก

รวดเร็วและเพิ่มความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง 

  4. ด้านการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  

   - ไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั้งและปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้ารายทางสองข้าง

ทางภายในหมูบ่้าน เพื่อใหม้ีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

   - ประปาหมู่บ้าน ขยายเขต และปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อให้มี

น้ าประปาใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน และปรับปรุงคุณภาพน้ าที่ดีในการอุปโภคบริโภคและเพียงพอกับความ

ต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน 

   - แหลง่น้ าเพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภค จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร และอุปโภค

บริโภค เช่น ก่อสร้างฝาย ขุดลอก ขุดขยายสระ เพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ า 
 

3.2.3 การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ

พัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  ได้วเิคราะหศ์ักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ

พัฒนาโอกาสการพัฒนาในอนาคต  โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส

และอุปสรรค)  ดังนี้ 

 จุดแข็ง (S:Strength) 

 1. มีสภาพพื้นที่เหมาะสมในการท าการเกษตร สามารถเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิด 

ได้แก่ ขา้ว มันส าปะหลัง อ้อย และยางพารา  

 2. มีแหล่งน้ าธรรมชาติ เชน่ หว้ย หนอง คลอง บึง เพื่อท าการเกษตร 

 3. มีทรัพยากรป่าไม้ ภูเขา และมีน้ าชีไหลผ่านตอนบนเหมาะที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยว

เชงิอนุรักษ์  

 4. มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เช่น ผักหวาน เห็ด หน่อไม้  เป็นต้น 
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 5. มโีรงเรียนสถานศึกษาเพียงพอ สามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนได้อย่างทั่วถงึ 

 6. มีสถานบริการด้านสาธารณสุขและบุคลากร โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

จ านวน 2 แหง่ ส าหรับใหบ้ริการประชาชน 

 7. มีบริการรถหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินไว้คอยบริการผู้ป่วยหรือผู้ประสบเหตุในต าบล 

 8. มีที่พักสายตรวจ 1 แห่ง ส าหรับสอดส่องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน 

 9. มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาจนถึง

ปัจจุบัน 

 10. ผูน้ าชุมชนสมานสามัคคีมีความรว่มมอืกันในการปกครองและการบริหารการพัฒนา 

 11. มี อบต. ที่มศีักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความ

เดือด รอ้นของประชาชน 

 12. มีการประสานความร่วมมอืกันระหวา่ง อบต. กับภาคีเครือขา่ย 

 13. มีกลุ่ม/มวลชน/องค์กรตา่งๆ ที่เอื้อประโยชนใ์ห้กับคนในชุมชน 

 14. มีการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อสรา้งรายได้เสริมภายในครัวเรือน 

 15. มีเส้นทางคมนาคมขนส่งเชื่อมตอ่ระหว่างหมูบ่้าน และต าบล  

 16. มีที่สาธารณะประโยชน์ส าหรับพัฒนาเพื่อใชป้ระโยชน์ร่วมกันได้ในชุมชน 

 จุดอ่อน (W:Weakness) 

 1.  ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล 

 2.  มีแหล่งตน้น้ าแต่ขาดการพัฒนาระบบการกักเก็บที่ดที าให้น้ าไม่พอใช้ตลอดปี 

 3.  ขาดระบบการวางผังที่ได้มาตรฐาน 

 4.  เส้นทางคมนาคมยังไม่ได้มาตรฐาน 

 5.  ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการยังมีไมเ่พียงพอ 

 6.  ประชาชนยังขาดความเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของตน 

 7.  เด็กและเยาวชนบางสว่นที่มีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเสพสารเสพติด 

 8.  ปัญหาหนี้สนิในครัวเรือน 

 9. ประชาชนขาดแหล่งเงนิทุนที่ใช้ในการลงทุนในอัตราดอกเบีย้ต่ า 

 10. พืน้ที่การเกษตรส่วนใหญ่ไม่มเีอกสารสิทธิ์ 

 11. มีการบุกรุก รุกล้ าที่สาธารณประโยชน์ 

 12. ที่ดินส่วนใหญ่เป็นของ สปก.และป่าสงวนแห่งชาติ ถูกจ ากัดในด้านการพัฒนาเพื่อ

เพิ่มมูลค่าของที่ดิน เชน่ การพัฒนาด้านกิจการพาณิชย์ 

 13. ประชาชนยังมคี่านิยมที่ใช้สารเคมีในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

 14. แหล่งท่องเที่ยวในพืน้ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก ขาดการบริหาร 

จัดการ 

 15. ขาดการส่งเสริมด้านการกีฬา 
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 โอกาส (O:Opportunity) 

 1.  จังหวัดชยัภูมิสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลภูแลนคา ที่มี

แผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตรก์ารพ ัฒนาจังหวัด 

 2.  มีความเหมาะสมในการลงทุนด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

 3.  สามารถพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว 

 4.  การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเพิ่มโอกาสในการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา

และความต้องการของประชาชนท าให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ดียิ่งขึ้น และมีอิสระในการบริหารจัดการ

ในพืน้ที่มากขึ้น 

 5. รัฐบาลมีนโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างจรงิจัง 

 6.  นโยบายสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ.2558  

 อุปสรรค (T:Threat) 

 1.  การจัดสรรงบประมาณและระยะเวลาการเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับเวลาด าเนินการ 

 2.  งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 

 3.  กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

 4.  ปัจจัยการผลิตในภาคเกษตรมรีาคาสูงขึ้น สง่ผลกระทบต่อการผลติภาคเกษตรและ

ความเป็นอยู่ของประชาชน 

 5. ราคาผลผลติทางการเกษตรตกต่ า การลงทุนเพื่อการผลิตสูง 

 6.  ผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมอืงระดับประเทศ 

 7.  ปัญหาภัยคุกคามตา่งๆ จากการเปิดเสรีการค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน   

 8.  ปัญหาภัยธรรมชาติ 

 9.  การกระจายอ านาจยังไม่มปีระสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

 10. ทัศนคติที่เหมาะสมต่อการพัฒนาของผูท้ี่เกี่ยวข้องอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์

ในอุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถ

สะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

ด้านต่างๆ จงึได้ก าหนดวสิัยทัศน์ไว้ ดังนี้ 

“การบริหารอย่างมีส่วนร่วม  ส่งเสริมคุณภาพชวีิตที่ดี 

มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เกษตรกรรมคุณภาพยั่งยืน  มุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 
 

 พันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

       พันธกิจที่ 1 สร้างระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลโดยให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการ

บริหารและการปกครอง 
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    พันธกิจที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการ

ร่วมกันให้เกิดความพร้อมเพรียงรองรับนักท่องเที่ยว 

                พันธกิจที่ 3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมใหเ้กิดสภาวะแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนโดยใช้แนว

ทางการมีสว่นรว่มของประชาชน  

                พันธกิจที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของจ านวนประชากรในอนาคตและ

เศรษฐกิจของท้องถิ่น  

  พันธกิจที่ 5 พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมส่งเสริมให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และ

มีครอบครัวที่อบอุ่น สังคมอยู่ดีมีสุข 

  พันธกิจที่ 6 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  พันธกิจที่ 7 พัฒนาผลิตผลการเกษตรให้มคีุณภาพและยั่งยืนรองรับการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

 เป้าประสงค์ 

 สนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างานเพื่อให้

เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 

 แนวทางการพัฒนา 

  1.1 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 

  1.2 สง่เสริมพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

  1.3 ส่งเสริมการพัฒนาจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 

  1.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

 เป้าประสงค์  

 บรหิารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยวอย่างครบถว้นและยั่งยืน 

 แนวทางการพัฒนา 

  2.1 พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานทางการท่องเที่ยว 

  2.2 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 เป้าประสงค์ 

 พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพงึปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน 
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 แนวทางการพัฒนา 

  3.1  สร้ างจิตส านึกและส่ ง เสริม ให้ ชุมชนมีส่ วนร่ วมในการอนุรั กษ์ และฟื้ นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  3.2 สง่เสริมและสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  3.3 ส่งเสริมและรณรงคก์ารจัดการขยะมูลฝอย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 เป้าประสงค์ 

 เส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน ระบบสาธารูปโภคและสาธารณูปการทั่วถึง 

 แนวทางการพัฒนา 

  4.1 การก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า รางระบาย

น้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก 

  4.2 การขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน 

  4.3 การก่อสร้างขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปา 

  4.4 การพัฒนาแหลง่น้ าเพื่อการเกษตรและการบริโภค-อุปโภค 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

เป้าประสงค์ 

 เสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย 

ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ให้มคีุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ 

 แนวทางการพัฒนา 

  5.1 ส่งเสริมกิจกรรมงานรัฐพิธี ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

  5.2 พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 

  5.3 พัฒนาและสง่เสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุข 

  5.4 การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน 

  5.5 การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 

 เป้าประสงค์ 

 สนับสนุนเสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน

ท้องถิ่น โดยเฉพาะผลติผลทางการเกษตรอินทรีย์ ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการ

ผลติเพิ่มมูลค่าของสนิค้า  

 แนวทางการพัฒนา 

   6.1 ส่งเสริมศักยภาพและขดีความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

   6.2 สง่เสริมการสรา้งงานสร้างอาชีพและพัฒนารายได้ในชุมชน 

   6.3 การใชท้ี่ดนิเพื่อการเกษตร   
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3.3 ความเชื่อมโยงยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวดักับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลภูแลนคา 

 

          

        

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    
      

 

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาการทอ่งเท่ียว

ใหม้คีุณภาพได้มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 บริการจัดการทรัพยากรธรรม 

ชาติและส่ิงแวด ล้อมแบบมส่ีวนร่วมอยา่งยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการ

สินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมปีระสทิธิภาพและย่ังยนื 

แนวทาการพัฒนา 

การพัฒนาสังคม 

และคุณภาพชีวิต

ทรัพย์สิน 

 

 

แนวทางการพัฒนา  

ปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพแหล่งทอ่งเทียวให้

มีคุณภาพมาตรฐาน 

แนวทางการพัฒนา 

การอนุรักษฟ์ื้นฟู 

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 

การเพิ่มประสิทธิภาพ

และศักยภาพการผลิต

ภาคการเกษตร 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา 

ของ อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8  

การบริหารจัดการบา้น 

เมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ

พัฒนาศักยภาพการ

ทอ่งเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัด การ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบ

มีส่วนร่วมและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ

การเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่

ประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ

พัฒนาคนและสังคมที่ดีมี

คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา 

ศักยภาพและขดีความสามารถ 

ด้านการเกษตร 

แนวทาง  

การพัฒนา 

พัฒนาการ 

ศึกษา 

 

 

แนวทาง 

การพัฒนา 

การสร้างความ

เข้มแข็งของชมุชน 

 

 

แนวทาง 

การพัฒนา 

การบริหารจัด 

การบ้านเมืองที่ดี 

 

 

แนวทางการพัฒนา 

ความม่ันคงความ

ปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย์สิน 

 

 

แนวทางการพัฒนา 

การพัฒนาระบบการบริหารจัด 

การทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ 

แนวทางการพัฒนา 

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือ

กับภัยพิบัติทางธรรมชาติและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

แนวทางการพัฒนา 

การเพิ่มประสิทธภิาพ 

และศักยภาพการผลิต

ภาคอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา 

ของ อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   

การบริหารจัดการบา้นเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  

การพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  

การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  

การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ สนับสนุนประชาชน 

ทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและ

ตรวจสอบการท างานเพื่อให้เกิดความโปร่ง 

ใสในการบริหารและการปกครอง 

เป้าหมายยุทธศาสตร์  

บริหารจัดการและการพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและการ 

ทอ่งเที่ยวอย่างครบถ้วนยั่งยืน 

เป้าหมายยุทธศาสตร์  

พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวด 

ล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ 

ให้มีปัญหาภายในชุมชน 

เป้าหมายยุทธศาสตร์  

เส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน   

ระบบสาธารณูปโภคและ 

ระบบสาธารณูปการทั่วถึง 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ เสริมสร้างทักษะของ 

คนภายในชุมชนทัง้ทางด้านจติใจ ด้านการศึกษา 

ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม 

ด้านกีฬา ใหมี้คุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ สนับสนุนเสริมสร้างความเขม้แข็งของ

ชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนทอ้งถ่ิน 

โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอนิทร์ย์ ให้มีความสามารถ 

และทักษะในการพัฒนาฝมืีอในการเพิ่มมูลค่าของสินค้า 

1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์การทุก

ภาคสว่น 

2.สง่เสริมพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มปีระสิทธภิาพใน

การปฏิบัตริาชการ 

3.สง่เสริมการพัฒนาจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 

4.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

1. พัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐานทางการ

ท่องเที่ยว 

2.สง่เสริมสนับสนุนและ

พัฒนาการท่องเที่ยว 

1.สร้างจิตส านกึและสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมี

สว่นร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟทูรัพยากร 

ธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอ้ม 

2.สง่เสริมและสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทา  

สาธารณภัย 

3.สง่เสริมและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอย 

1.ก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อ

ระบายน้ า รางระบายน้ าให้เป็นไปดว้ยความสะดวก 

2.ขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน 

3.ก่อสร้างขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปา 

4.พัฒนาแหลง่น้ าเพื่อการเกษตรและการบริโภค- 

อุปโภค 

 

1.สง่เสริมกิจกรรมงานรัฐพิธี ศาสนา ประเพณี 

วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 

3.การพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุข 

4.การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดกิารของชุมชน 

5.การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

1.สง่เสริมศักยภาพและขีดความสามารถ

ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

2.ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพและ

พัฒนารายได้ในชุมชน 

3.การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร 

แนวทาง 

การพัฒนา 

ผลผลิต/ 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 
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3.4 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 
 

                         การบรหิารอย่างมสี่วนรว่ม  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ด ี

                           มกีารท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์ เกษตรกรรมคุณภาพยั่งยนื มุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

พันธกิจที่ 1 
สร้างระบบการ
บริหารจัดการบา้น 
เมืองท่ีดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาลโดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจการ
วางแผน พัฒนาการ
ตรวจสอบเพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสในการ
บริหารและการ
ปกครอง 

พันธกจิที่ 2 
ส่งเสริมและ
พัฒนาแหล่ง
ทอ่งเท่ียวทาง
ธรรมชาติเชิง 
อนุรักษแ์บบ
บูรณาการ
ร่วมกันใหเ้กิด
ความพร้อม
เพรียงรองรับ
นักท่องเที่ยว 

พันธกจิที่ 3 
บริหารจัด 
การส่ิงแวด 
ล้อมให้เกดิ
สภาวะแวด 
ล้อมท่ีดีและ
ยั่งยนืโดยใช้
แนวทางการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

พันธกจิที่ 4 
ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค 

และสาธารณูปการ
ใหไ้ด้มาตรฐานเพียง 
พอต่อความต้องการ 
ของประชาชนเพ่ือ
รองรับการขยายตัว
ของจ านวนประชา 
กรในอนาคตและ
เศรษฐกิจของทอ้งถ่ิน 

พันธกจิที่ 5 
พัฒนาคนให้
มคีวามรู้คู่
คุณธรรม 
พร้อมส่ง 
เสริมใหม้สุีข 
ภาพอนามัย
ที่ดีและมี
ครอบครัวท่ี
อบอุ่นสังคม
อยู่ดีมีสุข 

พันธกจิที่ 6 
ส่งเสริมพัฒนา 
อาชีพสร้างราย 
ได้ให้ชุมชนเข้ม 
แข็งสามารถ 
พึ่งพาตนเองได้
ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกจิ
พอเพียง 

พันธกจิที่ 7 
พัฒนาผลิต 
ผลการ 
เกษตรใหม้ี
คุณภาพและ
ยั่งยนืรองรับ
การเข้าสู่
ประชาคม
เศรษฐกจิ
อาเซยีน 

สนับสนุน
ประชาชนทุก
ภาคส่วนใหม้ี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาและตรวจ 
สอบการท างาน
เพ่ือให้เกดิความ
โปร่ง ใสในการ
บริหารและการ
ปกครอง 

 

บริหาร
จัดการและ
การพัฒนา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และการทอ่ง 
เท่ียวอย่าง
ครบถ้วน
และย่ังยนื 

พัฒนาระบบ
การจัด การ
ส่ิงแวดล้อมอัน
พงึปรารถนา
ร่วมกันไม่ให้มี
ปัญหาภายใน
ชุมชนซึ่งเป็นไป
ตามแนวทาง
ยุทธศาสตร์
พัฒนาจังหวัด 

เส้นทางคมนาคมได้
มาตรฐาน ระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการทั่วถงึ 

เสริมสร้างทักษะ
ของคนภาย ใน
ชุมชนทัง้ทางด้าน
จิตใจด้านการ 
ศึกษาด้านสุขภาพ
อนามัยด้านสวัสดิ 
การและสังคม
ด้านกฬีาให้มี
คุณภาพและ
พึ่งพาตนเองได้ 

สนับสนุนเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน
ทางเศรษฐกจิระดับบุค 
คล ครอบครัว และชุม 
ชนทอ้งถิ่นโดย เฉพาะ
ผลิตผลทางการเกษตร
อินทรียใ์ห้มีความสามารถ
และทักษะในการพัฒนา
ฝีมือในการผลิตเพ่ิม
มูลค่าของสินค้า 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาด้านการบริ 
หารจัดการบา้นเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การพัฒนาด้าน
การทอ่งเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชวีติ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และส่งเสริมอาชีพ 

1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและ
องค์กรทุกภาคส่วน 
2.ส่งเสริมพัฒนา
บุคลากรและองคก์ารให้
มีประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติราชการ 
4.ส่งเสริมการพัฒนาจัด 
ระเบยีบของชุมชนและ
สังคม 
5.การปอ้งกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
 

1.พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานทาง 
การทอ่ง 
เท่ียว 
2.ส่งเสริม
สนับสนุน
และพัฒนา 
การทอ่ง 
เท่ียว 

1.สร้างจิตส านึกและ
สนับสนุนส่งเสริมให้
ชุมชนมส่ีวนร่วมใน
การอนุรักษแ์ละฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
2.ส่งเสริมและสนับ 
สนุนงานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
3.ส่งเสริมและ
รณรงค์การก าจัด
ขยะมูลฝอย 

1.ก่อสร้างปรับปรุงและ
ซอ่มแซม ถนน สะพาน ทาง
เท้า ท่อระบายน้ า รางระบาย
น้ าใหเ้ป็นไปด้วยความสะดวก 
2.ขยายเขตปรับปรุงและ
ซ่อมแซมไฟฟา้ภายใน
หมูบ่า้น 
3.กอ่สร้างขยายเขตปรับปรุง
และซอ่มแซมระบบประปา 
4.พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตรและการบริโภค-
อุปโภค 

1.สง่เสริมกจิกรรมงานรัฐ
พธิี ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ทอ้งถิ่น 
2.การพฒันาและส่งเสริม
การศึกษา 
3.การพฒันาและส่งเสริม
กจิกรรมด้านสาธารณสุข 
4.การพัฒนาและส่งเสริม
ด้านสวัสดิการของชุมชน 
5.การพฒันาและส่งเสริม
การกฬีาและนันทนาการ 

1.สง่เสริม
ศักยภาพและขีด
ความสามารถใน
การเพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตร 
2.ส่งเสริมการ
สร้างงานสร้าง
อาชีพและ
พัฒนารายได้ใน
ชุมชน 
3.การใชท้ี่ดิน
เพ่ือการเกษตร 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

เป้าประสงค ์

ยุทธศาสตร ์

แนวทาง 
การพัฒนา 
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บทที่ 4 

รายละเอยีดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
 

4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเป็น

จุดมุ่งหมายและเป็นกรอบในการพัฒนาที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า  โดยการก าหนด

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาได้ยึดหลักวิชาการจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน จึงได้ก าหนดประเด็น

ยุทธศาสตร ์แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัด  ดังนี้ 

4.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

 1) พันธกิจ สร้างระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลโดยให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการ

บริหารและการปกครอง 

 2) เป้าประสงค์ สนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบ

การท างานเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
 

สนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมใน

การพัฒนาและตรวจสอบการท างานเพื่อให้เกิด

ความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 

 

 

1. จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  

ของ อบต. 

2.จ านวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมในด้าน

ต่างๆ 

3.จ านวนประชาชนที่ได้รับการบริการด้านต่างๆ 

จาก อบต. 

  

 3) แนวทางการพัฒนา 

 แนวทางที่ 1 สง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 

 แนวทางที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 

 แนวทางที่ 4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กร

ทุกภาคส่วน 

จ านวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 

ของ อบต. 

2 .  ส่ ง เสริมพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

- จ านวนบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาเพิ่ม

ศักยภาพในการปฏิบัติราชการ 

- ระดับผลการประเมินความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการด าเนินงานของ อบต. 

 

3. ส่งเสริมการพัฒนาจัดระเบียบของชุมชนและ

สังคม 

จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ด าเนนิการ 

4. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวนผูต้ิดยาเสพติดในชุมชนลดลง 
 

 4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

 ส านักปลัด/ กองคลัง / กองชา่ง / กองสวัสดิการสังคม 

 5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์จังหวัด  

    ยุทธศาสตรท์ี่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัด 

    ยุทธศาสตรท์ี่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ีมีประสิทธิภาพ 
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4.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

 1) พันธกิจ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการ

ร่วมกันให้เกิดความพร้อมเพรียงรองรับนักท่องเที่ยว 

2) เป้าประสงค์ บริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยวอย่าง

ครบถ้วนและยั่งยืน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

บริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

และการท่องเที่ยวอย่างครบถ้วนและยั่งยนื 

1. จ านวนแหลง่ท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน 

2.จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาและส่งเสริม

การท่องเที่ยว 
 

 3) แนวทางการพัฒนา 

 แนวทางที่ 1 พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานทางการท่องเที่ยว 

 แนวทางที่ 2 สง่เสริมสนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยว 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานทางการท่องเที่ยว จ านวนแหลง่ท่องเที่ยวที่ปรับปรุงแล้วเสร็จและได้ 

มาตรฐาน (มีระบบสาธารณูปโภคและความ 

ปลอดภัย) 

2. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยว จ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 
 

 4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

  ส านักปลัด/ กองชา่ง  

 5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์จังหวัด  

  ยุทธศาสตรท์ี่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวใหม้ีคุณภาพได้มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 
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4.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1) พันธกิจ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนโดยใช้แนว

ทางการมีสว่นร่วมของประชาชน 

 2) เป้าประสงค์ พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหา

ภายในชุมชน  

เป้าประสงค์ ตัวชี้วดัเป้าประสงค์ 

พัฒนาระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อมอันพึ ง

ปรารถนารว่มกันไม่ใหม้ีปัญหาภายในชุมชน 

จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ด าเนนิการ 

 
 

 3) แนวทางการพัฒนา 

 แนวทางที่ 1 สร้างจิตส านึกและส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 แนวทางที่ 2 สง่เสริมและสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและรณรงคก์ารก าจัดขยะมูลฝอย 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 

1. สร้างจิตส านึกและส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน

การ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

จ านวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการ 

3. ส่งเสริมและรณรงคก์ารก าจัดขยะมูลฝอย จ านวนขยะมูลฝอยในชุมชนลดลง 
 

 4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

  ส านักปลัด   

 5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์จังหวัด  

  ยุทธศาสตรท์ี่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่าง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัด 

  ยุทธศาสตร์ที่ 7 บริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและ

ยั่งยืน 
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4.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 1) พันธกิจ ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของจ านวนประชากรในอนาคตและ

เศรษฐกิจของท้องถิ่น 

 2) เป้าประสงค์ เส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการทั่วถึง 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

เส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน   

ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการทั่วถึง 

 

1. จ านวนถนนที่สร้างได้มาตรฐาน 

2. จ านวนครัวเรือนที่มไีฟฟ้าใช้ 

3. จ านวนครัวเรือนที่มีน้ าประปาใช้ 

4. จ านวนแหล่งน้ าที่ใชใ้นการท าการเกษตรและ

การบริโภค-อุปโภคเพียงพอ 

 3) แนวทางการพัฒนา  

 แนวทางที่ 1 การก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 

รางระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก 

 แนวทางที่ 2 การขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมไฟฟ้าภายในหมูบ่้าน 

 แนวทางที่ 3 การก่อสร้างขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปา 

 แนวทางที่ 4 การพัฒนาแหลง่น้ าเพื่อการเกษตรและการบริโภค-อุปโภค 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 

1. ก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า 

ท่อระบายน้ า รางระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก 

จ านวนถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ราง

ระบายน้ าที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึน้ 

2. ขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมไฟฟ้าภายในหมูบ่้าน - จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น 

- เพิ่มความสอ่งสว่างภายในหมูบ่้าน 

3. ก่อสร้างขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปา จ านวนครัวเรือนที่มีน้ าประปาใช้เพิ่มขึ้น 

4. การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและการบริโภค-

อุปโภค 

ปริมาณน้ าเพื่อการเกษตรและการบริโภค

อุปโภคเพิ่มขึ้น 

 4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

  กองชา่ง/ ส านักปลัด   

 5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์จังหวัด  

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้าง

มูลค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัด 

   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง

การตลาดและการเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน 
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4.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ 

 1) พันธกิจ พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมส่งเสริมให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และมี

ครอบครัวที่อบอุ่น สังคมอยู่ดีมีสุข 

 2) เป้าประสงค์ เสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา 

ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ให้มคีุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์

เสริมสรา้งทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้าน 
จิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้าน 
สวัสดิการและสังคม ด้านกฬีา ให้มีคุณภาพและ 
พึ่งพาตนเองได้ 

1. จ านวนประชาชนทีไ่ด้รับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
2. จ านวนประชาชนที่ได้รับความใส่ใจดา้นสุขภาพ 
3. จ านวนประชาชนทีไ่ด้รับสวสัดิการตามสิทธิที่ควร
จะได้รับจากรัฐ 

 

 3) แนวทางการพัฒนา 

 แนวทางที่ 1 ส่งเสรมิกิจกรรมงานรัฐพิธี ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 แนวทางที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
 แนวทางที่ 3 พัฒนาและสง่เสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุข 
 แนวทางที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน 

 แนวทางที่ 5 การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

1. ส่งเสริมกิจกรรมงานรัฐพิธี ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมดา้นงานรัฐพธิี ศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่นทีด่ าเนินการ 

2. การพัฒนาและส่งเสรมิการศึกษา 
 

จ านวนเด็กเล็กและเด็กนักเรียนที่ได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

3 .  การพัฒนาและส่ ง เส ริม กิ จกรรมด้ าน
สาธารณสุข 

- จ านวนประชาชนที่มีสุขภาพรา่งกายแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น 
- จ านวนผู้ป่วยจากโรคติดต่อลดลง 

4. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของ
ชุมชน 

จ านวนประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการได้รับ
สวัสดิการ และมีคุณภาพชีวติที่ดีขึน้ 

5 .  กา รพัฒนาและส่ ง เ สริ ม การกีฬาและ
นันทนาการ 

จ านวนประชาชนที่ได้รับการออกก าลั งกายมีสุขภาพ
แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติดเพิ่มขึ้น 

 

 4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

  ส านักปลัด / กองการศกึษาฯ / กองสวัสดิการสังคม   

 5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์จังหวัด  

  ยุทธศาสตรท์ี่ 5 พัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัด 

  ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
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4.1.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งเสรมิอาชีพ 

 1) พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

           พันธกิจที่ 2 พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรให้มีคุณภาพและยั่งยืนรองรับการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 2) เป้าประสงค์ สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล 

ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์  ให้มีความสามารถและทักษะใน

การพัฒนาฝมีอืในการผลิตเพิ่มมูลคา่ของสินค้า 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐ 

กิจระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะ 

ผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์ ให้มีความสามารถและ

ทักษะในการพัฒนาฝมีอืในการผลิตเพิ่มมูลคา่ของสินค้า 

จ านวนโครงการหรือกิจกรรม ที่ส่งเสริมให้

ครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น 

 

 3. แนวทางการพัฒนา  

 แนวทางที่ 1 ส่งเสริมศักยภาพและขดีความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

 แนวทางที่ 2 สง่เสริมการสรา้งงานสร้างอาชีพและพัฒนารายได้ในชุมชน 

 แนวทางที่ 3 การใชท้ี่ดนิเพื่อการเกษตร 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วดัแนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการ

เพิ่มผลผลติทางการเกษตร 

จ านวนผลผลิตทางการเกษตรตอ่ไร่เพิ่มขึน้ 

2. ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพและพัฒนา

รายได้ในชุมชน 

จ านวนรายได้ของครัวเรือนเพิ่มขึ้น 

3. การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ดินที่ใชท้ าการเกษตรมคีวามอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น 
 

 4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

  ส านักปลัด / กองสวัสดิการสังคม   

 5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์จังหวัด  

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้าง

มูลค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัด 

  ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขดีความสามารถด้านการเกษตร 
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4.2 รายละเอยีดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบรหิารส่วนต าบลภูแลนคา 
ความ

เช่ือมโยง

กับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

พันธกจิ ตัวช้ีวัดระดับ

เป้าประสงค์ 

(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับ

แนวทางการ

พัฒนา 

(ตัวช้ีวัดรวม) 

ความก้าว 

หน้าของ

เป้าหมาย 

ผลผลิต/ 

โครงการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย

สนับสนนุ 60 61 62 63 

พัฒนาสังคม

และคุณภาพ

ชีวิตตาม

หลักปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

การบริหารจัด 

การบ้านเมอืง 

ที่ดีมีประสิทธ ิ

ภาพ 

การบริหาร

จัดการบ้าน 

เมอืงที่ด ี

สร้างระบบการ

บริหารจัดการ

บ้านเมอืงที่ดี

ตามหลักธรรมา 

ภิบาลโดยให้

ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการ

ตัดสินใจการ

วางแผนพัฒนา 

การตรวจสอบ

เพื่อใหเ้กิดความ

โปร่งใสในการ

บริหารและการ

ปกครอง 

-จ านวน

ประชาชนที่เข้า

ร่วมกจิกรรม

ต่างๆ ของ อบต. 

-จ านวน

บุคลากรที่ได้รับ

การฝึกอบรม

ด้านต่างๆ 

-จ านวน

ประชาชนที่ได ้

รับการบริการ

จาก อบต. 

3 3 3 3 1.ส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของ

ประชาชนและ

องคก์รทุกภาค

ส่วน 

จ านวนประชา 

ชนที่มีส่วนร่วมใน

กจิกรรมต่างๆ 

ของ อบต. 

ปีละ 3 

โครงการ 

-สนับสนุนการจัดท า

แผนพัฒนาหมู่บ้าน

และประชาคม 

-ส่งเสริมให้ประชาชน

และองค์กรเข้ามามี

บทบาทและส่วนร่วม

ในการพัฒนาท้องถิ่น 

-ส่งเสริมประชาธิป-

ไตยในทุกระดับ 

ส านักปลัด  

8 8 8 8 2.ส่งเสริม

พัฒนา 

บุคลากรและ

องคก์รให้มี

ประสิทธภิาพ

ในการปฏิบัติ

ราชการ 

-จ านวนบุคลากร

ที่ได้รับการส่ง 

เสริมพัฒนาเพิ่ม

ศักยภาพในการ

ปฏิบัติราชการ 

-ระดับผลการ

ประเมนิความพึง 

พอใจของประชา 

ชนต่อการด าเนิน 

งานของ อบต. 

ปีละ 8 

โครงการ 

-สนับสนุนส่งเสริม

เพิ่มความรู้ทักษะ

ศักยภาพแก่บุคลากร

องคก์ารบริหารส่วน

ต าบล 

-ส่งเสริมสนบัสนนุ

ศักยภาพในการ

บริหารจัดการ 

 

 

ส านักปลัด กองชา่ง 

กองคลัง 
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ความ

เช่ือมโยง

กับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

พันธกจิ ตัวช้ีวัดระดับ

เป้าประสงค์ 

(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับ

แนวทางการ

พัฒนา 

(ตัวช้ีวัดรวม) 

ความก้าว 

หน้าของ

เป้าหมาย 

ผลผลิต/ 

โครงการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย

สนับสนนุ 60 61 62 63 

พัฒนาสังคม

และคุณภาพ

ชีวิตตาม

หลักปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

การบริหารจัด 

การบ้านเมอืง 

ที่ดีมีประสิทธ ิ

ภาพ 

การบริหาร

จัดการบ้าน 

เมอืงที่ด ี

สร้างระบบการ

บริหารจัดการ

บ้านเมอืงที่ดี

ตามหลักธรรมา 

ภิบาลโดยให้

ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการตัด 

สินใจการวาง 

แผนพัฒนาการ

ตรวจสอบเพือ่ 

ให้เกดิความ

โปร่งใสในการ

บริหารและการ

ปกครอง 

-จ านวน

ประชาชนที่เข้า

ร่วมกจิกรรม

ต่างๆ ของ อบต. 

-จ านวน

บุคลากร 

ที่ได้รับการฝึก

อบ 

รมด้านต่างๆ 

-จ านวน

ประชาชนที่

ได้รับ 

การบริการจาก 

อบต. 

5 5 5 5 3.ส่งเสริมการ

พัฒนาจัด

ระเบียบของชุม 

ชนและสังคม 

จ านวนกจิกรรม/

โครงการที่

ด าเนิน การ 

ปีละ 5 

โครงการ 

-ส่งเสริมเพิ่ม

ศักยภาพการดูแล 

รักษาความสงบ

ความปลอดภัยภาย 

ในชุมชน 

-ส่งเสริมความรู้

เกี่ยวกับระบอบ

ประชาธิปไตย 

-ส่งเสริมการจัด

ระเบียบชุมชนสังคม 

 

ส านักปลัด กองชา่ง 

3 3 3 3 4.การป้องกัน

และแกไ้ข 

ปญัหายา 

เสพติด 

จ านวนผู้ติดยา

เสพติดในชุมชน

ลดลง 

ปีละ 3 

โครงการ 

-ส่งเสริมสนบัสนนุ

การป้องกันแก้ไข

ปัญหายาเสพติด 

-สนับสนุนการบ าบัด

ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพตดิ 

 

 

ส านักปลัด กอง

สวัสดิการ

สังคม 
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ความ

เช่ือมโยง

กับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

พันธกจิ ตัวช้ีวัดระดับ

เป้าประสงค์ 

(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับ

แนวทางการ

พัฒนา 

(ตัวช้ีวัดรวม) 

ความก้าว 

หน้าของ

เป้าหมาย 

ผลผลิต/ 

โครงการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย

สนับสนนุ 60 61 62 63 

พัฒนาการ

ท่องเที่ยวให้

มีคุณภาพได้

มาตรฐาน 

การพัฒนา 

ศักยภาพการ

ท่องเที่ยว 

การพัฒนา

ด้านการ

ท่องเที่ยว 

ส่งเสริมและ

พัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติ 

-จ านวนแหล่ง

ท่องเที่ยวที่ได้

มาตรฐาน 

-จ านวน

โครงการ/

กจิกรรมที่

พัฒนาและ

ส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 

 

2 2 2 2 1.พัฒนาโครง 

สร้างพื้นฐาน

ทางการ

ท่องเที่ยว 

จ านวนแหล่ง

ทอ่งเที่ยวที่

ปรับปรุงแล้วเสร็จ

และได้มาตรฐาน 

(มรีะบบ

สาธารณูปโภค

และความ

ปลอดภัย) 

ปีละ 2 

โครงการ 

-กอ่สร้างปรับปรุง

ซอ่มแซมถนนเข้าสู่

แหล่งท่องเที่ยว 

-ขยายเขตไฟฟา้สู่แห่ง

ท่องเที่ยว 

-กอ่สร้างระบบ

ประปาขยายเขต

ประปาสู่แหล่ง

ท่องเที่ยว 

-พัฒนาปรับปรุง

แหล่งท่องเที่ยว 

ส านักปลัด กองชา่ง 

2 2 2 2 2.ส่งเสริม

สนับสนุนและ

พัฒนาการ

ท่องเที่ยว 

จ านวน

นักท่องเที่ยวที่

เพิ่มขึน้ 

ปีละ 2 

โครงการ 

-ส่งเสริมการ

ประชาสัมพันธก์าร

ท่องเที่ยว 

-ส่งเสริมและ

สนับสนุนการบริหาร

จัดการการท่องเที่ยว 

 

ส านักปลัด  
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ความ

เช่ือมโยง

กับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

พันธกจิ ตัวช้ีวัดระดับ

เป้าประสงค์ 

(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับแนว

ทางการพัฒนา 

(ตัวช้ีวัดรวม) 

ความก้าว 

หน้าของ

เป้าหมาย 

ผลผลิต/ 

โครงการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย

สนับสนนุ 60 61 62 63 

บริหาร

จัดการ 

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ 

และสิ่งแวด 

ล้อมแบบมี 

ส่วนร่วม 

อย่างยั่งยืน 

บริการจัดการ 

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม

แบบมีส่วน

ร่วม 

และยั่งยนื 

การพัฒนา 

ด้านทรัพยา 

กรธรรมชาติ

และสิ่งแวด 

ล้อม 

บริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อมให้

เกิดสภาวะแวด 

ล้อมที่ดีและ

ย่ังยนืโดยใช้แนว

ทางการมีส่วน

ร่วมของ

ประชาชน 

จ านวน

กจิกรรม/ 

โครงการที่

ด าเนิน 

การ 

 

3 3 3 3 1.สร้าง

จิตส านึกและ

ส่งเสริมให้ 

ชุมชนมีส่วน

ร่วมในการ

อนุรักษ์และ

ฟื้นฟู 

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

-จ านวนประชาชน 

ที่มีส่วนร่วมในการ 

อนุรักษ์ฟื้นฟ ู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ปลีะ 3 

โครงการ 

-รณรงค์ส่งเสริม

เพื่อสร้างจิตส านึก

ให้ชุมชนเกิดความ 

หวงแหนและอนุรักษ์

ทรัพยากรสิ่งแวด 

ล้อม 

-ส่งเสริมปลูกป่า 

เพิ่มพืน้ที่สีเขียว 

-จัดตั้งธนาคาร 

ต้นไม้ 

ส านักปลัด กองชา่ง 

3 3 3 3 2.ส่งเสริมและ

สนับสนุนงาน

ป้องกันและ 

บรรเทา 

สาธารณภัย 

จ านวนกจิกรรม/ 

โครงการที่ด าเนิน 

การ 

ปีละ 3 

โครงการ 

งานป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย

ทั่วไปและการดูแล

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 

ส านักปลัด  

3 3 3 3 3.ส่งเสริมและ

รณรงค์การ

ก าจัดขยะมูล

ฝอย 

จ านวนขยะมูลฝอย

ในชุมชน 

ลดลง 

ปีละ 3 

โครงการ 

-ส่งเสริมสนบัสนนุ

การก าจัดขยะครบ

วงจร 

-รณรงค์สร้าง

จิตส านึกในการ

จ ากัดขยะมูลฝอย 

ส านักปลัด กองชา่ง 
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ความ

เช่ือมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

พันธกจิ ตัวช้ีวัดระดับ

เป้าประสงค์ 

(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับแนว

ทางการพัฒนา 

(ตัวช้ีวัดรวม) 

ความก้าว 

หน้าของ

เป้าหมาย 

ผลผลิต/ 

โครงการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย

สนับสนนุ 60 61 62 63 

พัฒนาขดี

ความสามารถ

ในการผลิต

การจัดการ 

สินค้าและ 

บริการสร้าง 

มูลคา่เพิ่ม 

อย่างมี

ประสิทธภิาพ 

และยั่งยนื 

การพัฒนา

โครงสร้างพื้น 

ฐานเพื่อ

รองรับ 

การเป็นศูนย ์

กลางทางการ 

ตลาดและการ 

เชื่อมโยงสู่ประ 

เทศในประชา 

คมอาเซียน 

การพัฒนา

ด้านโครง 

สร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงและ

พัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค

และสาธารณูป 

การให้ได้มาตร 

ฐานและเพียง 

พอต่อความ

ต้องการของ

ประชาชนเพื่อ 

รองรับการ 

ขยายตัวของ 

จ านวน

ประชากรใน

อนาคตและ 

เศรษฐกิจของ 

ท้องถิ่น 

-จ านวนถนนที่

สร้างได้

มาตรฐาน 

-จ านวน

ครัวเรือนที่มี

ไฟฟา้ใช้ 

-จ านวน

ครัวเรือนที่มี

น้ าประปาใช้ 

-จ านวนแหล่ง

น้ าที่ใช้ในการท า

การเกษตรและ

อุปโภคบริโภค

เพียงพอ 

20 20 20 20 1.การกอ่สร้าง 

ปรับปรุงและ 

ซอ่มแซม ถนน 

สะพาน ทาง

เท้า 

ท่อระบายน้ า  

รางระบายน้ า

ให้ 

เป็นไปด้วย

ความสะดวก 

จ านวนถนน สะพาน 

ท่อระบายน้ า ราง

ระบายน้ าที่ได้

มาตรฐานเพิ่มขึน้ 

ปีละ 20 

โครงการ 

-กอ่สร้างถนน คสล.

ภายในหมู่บ้าน, 

ต าบล 

-กอ่สร้างถนนลาด 

ยางเชื่อมระหว่าง

หมู่บ้าน, ต าบล 

-กอ่สร้าง ปรับปรุง 

ซอ่มแซมถนนลูกรัง

ภายในหมู่บ้าน, 

ต าบล 

-กอ่สร้าง ปรับปรุง 

ซอ่มแซมถนนดิน

ภายในหมู่บ้าน, 

ต าบล 

-กอ่สร้าง ปรับปรุง 

ซอ่มแซม สะพาน 

กองชา่ง อบจ. 

5 5 5 5 การขยายเขต

ปรับปรุงและ 

ซอ่มแซม

ไฟฟา้ภายใน

หมู่บ้าน 

-จ านวนครัวเรือนที่

มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึน้ 

-เพิ่มความส่อง

สว่างภายในหมู่บ้าน 

ปีละ 5 

โครงการ 

-ขยายเขตไฟฟา้

ภายในหมู่บ้าน 

-ติดตั้ง ปรับปรุง 

ซอ่มแซมไฟฟา้

สาธารณะภายใน

หมู่บ้าน 

กองชา่ง การไฟฟ้า 
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ความ

เช่ือมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

พันธกจิ ตัวช้ีวัดระดับ

เป้าประสงค์ 

(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับแนว

ทางการพัฒนา 

(ตัวช้ีวัดรวม) 

ความก้าว 

หน้าของ

เป้าหมาย 

ผลผลิต/ 

โครงการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย

สนับสนนุ 60 61 62 63 

พัฒนาขดี

ความสามารถ

ในการผลิต

การจัดการ 

สินค้าและ 

บริการสร้าง 

มูลคา่เพิ่ม 

อย่างมี

ประสิทธภิาพ 

และยั่งยนื 

การพัฒนา

โครงสร้างพื้น 

ฐานเพื่อ

รองรับ 

การเป็นศูนย ์

กลางทางการ 

ตลาดและการ 

เชื่อมโยงสู่ประ 

เทศในประชา 

คมอาเซียน 

การพัฒนา

ด้านโครง 

สร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงและ

พัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค

และสาธารณูป 

การให้ได้มาตร 

ฐานและเพียง 

พอต่อความ

ต้องการของ

ประชาชนเพื่อ 

รองรับการ 

ขยายตัวของ 

จ านวน

ประชากรใน

อนาคตและ 

เศรษฐกิจของ 

ท้องถิ่น 

-จ านวนถนนที่

สร้างได้

มาตรฐาน 

-จ านวน

ครัวเรือนที่มี

ไฟฟา้ใช้ 

-จ านวน

ครัวเรือนที่มี

น้ าประปาใช้ 

-จ านวนแหล่ง

น้ าที่ใช้ในการท า

การเกษตรและ

อุปโภคบริโภค

เพียงพอ 

5 5 5 5 3.การกอ่สร้าง 

ขยายเขตและ 

ปรับปรุงซอ่ม 

แซมระบบ

ประปา 

จ านวนครัวเรือน 

ที่มีน้ าประปาใช้ 

เพิ่มขึน้ 

ปีละ 5 

โครงการ 

-ขยายเขตน้ า 

ประปาภายใน

หมู่บ้าน 

-กอ่สร้างระบบ

ประปาหมู่บ้าน 

-ปรับปรุงซอ่มแซม 

ระบบระปาหมู่บ้าน 

-กอ่สร้าง ปรับปรุง 

ซอ่มแซมถังพักน้ า 

กองชา่ง  

5 5 5 5 4.การพัฒนา

แหล่งน้ าเพื่อ 

การเกษตร

และ 

การบริโภค- 

อุปโภค 

ปริมาณน้ าเพื่อ

การเกษตรและ 

อุปโภคบริโภค

เพิ่มขึน้ 

ปีละ 5 

โครงการ 

-กอ่สร้าง ปรับปรุง 

ซอ่มแซมฝาย 

-ขุดเจา ปรับปรุง 

ซอ่มแซมบ่อบาดาล 

-กอ่สร้างคลองส่งน้ า

เพื่อการเกษตร 

-ขุดลอก ขยายอ่าง 

เก็บน้ าล าห้วย/คลอง 

-ก าจัดวัชพืชแหล่ง

เก็บน้ า 

-กอ่สร้างสถานีสูบน้ า

เพื่อการเกษตร 

กองชา่ง ส านัก

ปลัด 
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ความ

เช่ือมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

พันธกจิ ตัวช้ีวัดระดับ

เป้าประสงค์ 

(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับแนว

ทางการพัฒนา 

(ตัวช้ีวัดรวม) 

ความก้าว 

หน้าของ

เป้าหมาย 

ผลผลิต/ 

โครงการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย

สนับสนนุ 60 61 62 63 

พัฒนาสังคม 

และคุณภาพ 

ชีวิตตามหลัก 

ปรัชญา 

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

การพัฒนาคน

และสังคมที่มี 

คุณภาพ 

การพัฒนา 

ด้านสังคมและ 

คุณภาพชีวิต 

พัฒนาคนให้มี

ความรู้คูคุ่ณ 

ธรรมพร้อมส่ง 

เสริมให้มี

สุขภาพอนามัย 

ที่ดี และมี

ครอบ 

ครัวที่อบอุ่น  

สังคมอยู่ดีมีสุข 

-จ านวนประชาชน

ที่ได้รับการศึกษา

ขั้นพืน้ฐาน 

-จ านวนประชาชน 

ที่ได้รับความใส่ใจ 

ด้านสุขภาพ 

-จ านวนประชาชน

ที่ได้รับสวัสดิการ

ตามสิทธทิี่ควรจะ 

ได้รับจากรัฐ 

8 8 8 8 1.ส่งเสริมกจิ 

กรรมงานรัฐพิธี 

ศาสนา 

ประเพณี 

วัฒนธรรมและ 

ภูมิปัญญาท้อง 

ถิ่น 

จ านวนโครงการ/ 

กจิกรรมด้านงาน 

รัฐพิธี ศาสนา ประ 

เพณี วัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้อง 

ถิ่นที่ด าเนินการ 

ปีละ 8 

โครงการ 

-ส่งเสริมกจิกรรม

งานรัฐพิธี 

-ส่งเสริมอนุรักษ์ 

ประเพณี วัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-รณรงค์สร้างจิต 

ส านึกและอบรมให้

ความรู้ด้านคุณ 

ธรรม จริยธรรมแก่

เด็ก เยาวชน และ 

บุคลากร อบต. 

กองการ 

ศึกษาฯ 

ส านัก

ปลัด 

 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

5 5 5 5 2.การพัฒนา

และส่งเสริม

การศึกษา 

จ านวนเด็กเล็กและ

เด็กนักเรียนที ่

ได้รับการศึกษาที่ 

มีคุณภาพได้มาตร 

ฐานตามเกณฑ์ที่ 

ก าหนด 

ปีละ 5 

โครงการ 

-ส่งเสริมพัฒนา

ศักยภาพทางการ 

ศึกษาแก่บุคลากร

ทางการศึกษา,เด็ก 

เล็กและนักเรียน 

-สนับสนุนอาหาร 

กลางวันและอาหาร 

เสริม(นม) แก่เด็ก 

เล็กและเด็กนักเรียน 

-กอ่สร้างปรับปรุง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการ 

ศึกษาฯ 

กองชา่ง 
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ความ

เช่ือมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

พันธกจิ ตัวช้ีวัดระดับ

เป้าประสงค์ 

(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับแนว

ทางการพัฒนา 

(ตัวช้ีวัดรวม) 

ความก้าว 

หน้าของ

เป้าหมาย 

ผลผลิต/ 

โครงการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย

สนับสนนุ 60 61 62 63 

พัฒนาสังคม 

และคุณภาพ 

ชีวิตตามหลัก 

ปรัชญา 

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

การพัฒนาคน

และสังคมที่มี 

คุณภาพ 

การพัฒนา 

ด้านสังคมและ 

คุณภาพชีวิต 

พัฒนาคนให้มี

ความรู้คูคุ่ณ 

ธรรมพร้อม 

ส่งเสริมให้มี

สุขภาพ 

อนามัยที่ดี 

และมีครอบ 

ครัวที่อบอุ่น  

สังคมอยู่ดีมี 

สุข 

-จ านวนประชาชน

ที่ได้รับการศึกษา

ขั้นพืน้ฐาน 

-จ านวนประชาชน 

ที่ได้รับความใส่ใจ 

ด้านสุขภาพ 

-จ านวนประชาชน

ที่ได้รับสวัสดิการ

ตามสิทธทิี่ควรจะ 

ได้รับจากรัฐ 

5 5 5 5 3.การพัฒนา

และส่งเสริม 

กจิกรรมด้าน

สาธารณสุข 

-จ านวนประชาชน 

ที่มีสุขภาพร่างกาย 

แข็งแรงเพิ่มขึน้ 

-จ านวนผู้ป่วยจาก

โรคติดต่อลดลง 

 

ปีละ 5 

โครงการ 

-สนับสนุนกองทุน 

หลักประกันสุขภาพ 

-ส่งเสริมและสนบั 

สนุนสาธารณสุข 

มูลฐาน 

-ป้องกันควบคุม 

โรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ

และก าจัดพาหนะ น า

โรคในชุมชน 

ส านักปลัด  

4 4 4 4 4.การพัฒนา 

และส่งเสริมด้าน 

สวัสดิการของ 

ชุมชน 

จ านวนประชาชน 

ผู้สูงอายุ ผู้ด้อย 

โอกาส ผู้พกิาร 

ได้รับสวัสดิการและ

มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึน้ 

ปีละ 4 

โครงการ 

-ส่งเสริมและสนบั 

สนุนกจิกรรมผู้สูง 

อายุ/ผูพ้ิการ/กลุ่ม

สตรี/แม่บ้าน/อสม. 

-ช่วยเหลือ 

สงเคราะห์ผูสู้งอายุ 

ผู้พกิาร ผู้ป่วยเอดส์ 

และผู้ด้อยโอกาส 

-สนับสนุนกองทุน 

สวัสดิการชุมชน 

 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 
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ความ

เช่ือมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

พันธกจิ ตัวช้ีวดัระดับ

เป้าประสงค์ 

(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับแนว

ทางการพัฒนา 

(ตัวช้ีวัดรวม) 

ความก้าว 

หน้าของ

เป้าหมาย 

ผลผลิต/ 

โครงการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย

สนับสนนุ 60 61 62 63 

พัฒนาสังคม 

และคุณภาพ 

ชีวิตตามหลัก 

ปรัชญา 

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

การพัฒนาคน

และสังคมที่มี 

คุณภาพ 

การพัฒนา 

ด้านสังคมและ 

คุณภาพชีวิต 

พัฒนาคนให้มี

ความรู้คูคุ่ณ 

ธรรมพร้อมส่ง 

เสริมให้มี

สุขภาพอนามัย 

ที่ดี และมี

ครอบ 

ครัวที่อบอุ่น  

สังคมอยู่ดีมีสุข 

-จ านวน

ประชาชนที่ได้รับ

การศึกษาข้ัน

พืน้ฐาน 

-จ านวน

ประชาชนที่ได้รับ

ความใส่ใจ ด้าน

สุขภาพ 

-จ านวน

ประชาชนที่ได้รับ

สวัสดิการตาม

สิทธทิี่ควรจะ 

ได้รับจากรัฐ 

4 4 4 4 5.การพัฒนา 

และส่งเสริม 

การกฬีาและ

นันทนาการ 

จ านวนประชาชน 

ที่ได้รับการออก 

ก าลังกายมีสุขภาพ 

แข็งแรงหา่งไกล 

ยาเสพติดเพิ่มขึน้ 

ปีละ 4 

โครงการ 

-สนับสนุนอุปกรณ ์

กฬีาแก่หมู่บ้าน/ 

โรงเรียนในต าบล 

-กอ่สร้างลานกฬีา/

สวนสุขภาพประจ า 

หมู่บ้าน/ต าบล 

-สนับสนุนการแข่ง 

ขันกีฬาเยาวชน  

ประชาชน/โรงเรียน 

ต าบลภูแลนคา และ 

กฬีา อบต.สัมพันธ์ 

-ส่งเสริมพัฒนาเพิ่ม

ศักยภาพทางการ 

กฬีา 

 

กองการ 

ศึกษาฯ 

กองชา่ง 
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ความ

เช่ือมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

พันธกจิ ตัวช้ีวัดระดับ

เป้าประสงค์ 

(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับแนว

ทางการพัฒนา 

(ตัวช้ีวัดรวม) 

ความก้าว 

หน้าของ

เป้าหมาย 

ผลผลิต/ 

โครงการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย

สนับสนนุ 60 61 62 63 

พัฒนาขีด

ความสามารถ 

ในการผลิต 

การจัดการสิน 

คา้และบริการ 

สร้างมูลค่า 

เพิ่มอย่างมี 

ประสิทธภิาพ 

และยั่งยนื 

การพัฒนา 

ศักยภาพและขดี

ความสามารถ 

ด้านการเกษตร 

การพัฒนา 

ด้านเศรษฐกิจ 

และส่งเสริม 

อาชีพ 

-ส่งเสริม

พัฒนา 

อาชีพสร้าง 

รายได้ใหชุ้มชน

เข้มแข็ง 

สามารถพึ่ง 

พาตนเองได้

ตามหลัก

ปรัชญา 

เศรษฐกิจ 

พอเพียง 

-พัฒนา

ผลิตผลทาง

การเกษตร 

ให้มีคุณภาพ

และยั่งยนืรอง 

รับการเข้าสู่ 

ประชาคม 

เศรษฐกิจ 

อาเซียน 

-สนับสนุนเสริม 

สร้างความ

เข้มแข็ง 

ของชุมชนทาง 

เศรษฐกิจระดบั 

บุคคล ครอบครัว 

และชุมชนท้อง 

ถิ่นโดยเฉพาะ

ผลิตผลทาง

การเกษตร 

อินทรีย์ ใหมี้ 

ความสามารถ

และทักษะในการ

พัฒนาฝีมือใน 

การผลิตเพิ่ม 

มูลคา่ของสินค้า 

4 4 4 4 1.ส่งเสริม 

ศักยภาพและ 

ขีดความ 

สามารถในการ

เพิ่มผลผลิต 

ทางการเกษตร 

จ านวนผลผลิตทาง 

การเกษตรไร่เพิ่มขึน้ 

ปีละ 4 

โครงการ 

-สนับสนุน ศบกต. 

-ส่งเสริมสนบัสนนุ 

หมู่บ้านเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

-พัฒนาส่งเสริม 

การประกอบอาชีพ 

เกษตรกรรม 

-สนับสนุนการลด

ต้นทุน/เพิ่มผลผลติ

ทางการ เกษตร 

ส านักปลัด  

2 2 2 2 2.ส่งเสริมการ

สร้างงานสร้าง 

อาชีพและพัฒนา 

รายได้ในชุมชน 

จ านวนรายได้ของ

ครัวเรือนเพิ่มขึน้ 

ปีละ 2 

โครงการ 

-ส่งเสริมสนบัสนนุ 

กลุ่มอาชีพ 

-จัดให้มีตลาดซื้อ 

ขายสินค้าประจ า 

ต าบล 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

ส านัก

ปลัด 

2 2 2 2 3.การใช้ที่ดิน 

เพื่อการเกษตร 

ดินที่ใช้ท าการ 

เกษตรมคีวามอุดม 

สมบูรณ์เพิ่มขึน้ 

ปีละ 2 

โครงการ 

-ส่งเสริมการปลูก 

หมุนเวยีนพืชบ ารุงดิน 

-ส่งเสริมการไถกลบ 

ตอฟางแทนการเผา 

-รณรงค์ส่งเสริมการ 

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 

ส านักปลัด  
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บทที่ 5 

การติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ 
 

 

5.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

 5.1.1  กรอบในการติดตามและประเมินผล 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 มาตรา 238 วรรค 3 บัญญัติ

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ  

การใช้จ่ายและผลการด าเนินงานในรอบปี  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการ

บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ 29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น  มอี านาจหน้าที่  ดังนี ้  

(1) ก าหนดแนวทาง  วธิีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

(2) ด าเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผูบ้ริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร   

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  ที่

ได้รับการแตง่ตั้งตามระเบียบฯ  ต้องก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต าบล  โดยให้มีการประชุมก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออก

พื้นที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน  เพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้

จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลและใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา  ให้สอดคล้องกับปัญหา  ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และ

สถานการณ์ภายนอก  จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลน

คา  และสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล

เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลและประกาศผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาทราบโดย

ทั่วกันตามล าดับต่อไป  
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ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็น

อย่างยิ่ง  เนื่องจากการตดิตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามี

ความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรอืไม่    รวมทั้งการมีสว่นร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  

องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การ

บริการแก่ประชาชน  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ  

ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  

5.1.2  แนวทางในการติดตามและประเมินผล 

การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมอืที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของโครงการที่ด าเนินการอยู่  โดยเป็นการติดตามกิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้

ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการ

ด าเนนิงานให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรม

ไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  

เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล  คือ  การตรวจสอบผลการ

ด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว  ซึ่งการ

ประเมินผล  เป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม  การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่

ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็น

อย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น

ต่อไป  
 

5.2  ระเบยีบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 

 5.2.1  ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548  หมวด 6  

ข้อ 28  ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง

ประกอบด้วย  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่

ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน

สองคน  หัวหนา้ส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  ผูท้รงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก

จ านวนสองคน  โดยให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและ

กรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ใน

ต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
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 ข้อ  29  ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่นไว้  ดังนี้ 

  1.  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  2.  ด าเนนิการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผูบ้ริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

  4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  

5.2.2  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

การตดิตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  เป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการ

พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพืน้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ

นั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่  เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิด

ในการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้  เครื่องมือที่ใช้ใน

การติดตามผลการด าเนินงาน  ได้แก่  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลภู

แลนคา  ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตามการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลง

โครงการ/กิจกรรม  การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจ  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา  เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ  เปรียบเทียบกับ

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่

เกีย่วข้องตอ่ผลการด าเนนิงานขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาในภาพรวม  ความพึงพอใจของผู้ที่

เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของ

ชุมชนตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้  อีกทั้งการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  ซึ่งองค์การบริหาร

ส่วนต าบลภูแลนคา  โดยคณะกรรมการตดิตามและประเมินผล มีวธิีการตดิตามและประเมินผล  ดังนี้ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

โครงการ/กิจกรรม  โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม  ทั้งนี้ ก าหนดให้มีการ

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ด าเนินการแล้วเสร็จและสรุปเป็นราย

ไตรมาส  ระยะหกเดือน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ด าเนินการประชุม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกครั้งพร้อมสรุปผลในภาพรวมอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  แล้ว

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร

ท้องถิ่นน าเสนอสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีและปิดประกาศไม่น้อยกว่า  30  วัน   
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ระยะเวลาการรายงานผลการด าเนินงาน  ดังน้ี 

รายไตรมาส (1)  ไตรมาสที่  1 (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม ของทุกปี)  

(2)  ไตรมาสที่  2   (เดือน  มกราคม – มีนาคม ของทุกปี) 

  (3)  ไตรมาสที่  3   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน ของทุกปี)  

(4)  ไตรมาสที่  4   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน ของทุกปี) 

ระยะ  6  เดือน 

  (1)  เดือน  ตุลาคม – มีนาคม  ของทุกปี 

  (2)  เดือน  เมษายน – กันยายน  ของทุกปี 
 

5.3  ก าหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  ใชเ้ครื่องมือที่ใชใ้นการตดิตามและประเมินผลมี  ดังนี้ 

1. การทดสอบและการวัด (Tests and Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบ

และวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และ

แนวทางการวัดเครื่องมอืชนิดนี้จะทดสอบและการวัดเกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง และอื่นๆ เป็นต้น 

2. การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์

จะเป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องก าหนดแนวทางการสัมภาษณ์  ซึ่งการให้ได้ข้อมูลการ

ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์โดยใช้วิธีการเชิงคุณภาพ และควรสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ อาจ

ท าได้ 2 วธิี คือ 

 2.1 การสนทนาตามธรรมชาติ (Natural Conversation) เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบ

การสนทนาระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูล เป็นการขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือ

ขอค าอธิบายเหตุผลและผลของยุทธศาสตรท์ี่ได้รับ 

 2.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เป็นการสนทนาซักถามผู้ให้ข้อมูล

หลักบางคนในหมูบ่้าน/ชุมชน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์มากกว่าคน

อื่นๆ มีประสบการณ์ดา้นการพัฒนาท้องถิ่น ด้านการวางแผน 

3. การสังเกต (Observations) การสังเกตในการติดตามแลประเมินผลยุทธศาสตร์ใน

เชงิคุณภาพสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 

 3.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) เป็นวิธีการสังเกตที่

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวติร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน 

 3.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนรว่ม (Non-Participant Observation) หรือการสังเกตโตยตรง 

4. การส ารวจ (Surveys) ในที่นี้หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ 

ทัศนคต ิความพึงพอใจ ความตอ้งการของยุทธศาสตร์ 

5. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ มีความจ าเป็นอย่าง

ยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ

ประชาชนในท้องถิ่น 
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แบบที่  1 ... 

 

แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ค าชี้แจง  :  แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น โดยจะท าการประเมนิและรายงานทุกๆ ครัง้ หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้

แผนยุทธศาสตรแ์ล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ....................................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มกีาร

ด าเนินการ 

ไม่มีการ

ด าเนินการ 

1  คณะกรรมการพฒันาเทศบาล 

1.1  มกีารจัดตัง้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   

1.2  มกีารจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   

1.3  มกีารจดัประชุมอยา่งต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

1.4  มกีารจัดตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   

1.5  มกีารจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   

1.6  มคีณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมเมอืงพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ 

การพัฒนา 

  

2  การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 

2.1  มกีารรวมรวมขอ้มูลและปัญหาส าคัญของเทศบาลมาจัดท าฐานขอ้มูล   

2.2  มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   

2.3  มกีารวเิคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) และ AIC  เพื่อประเมินสถานภาพ

การพัฒนาเทศบาล 

  

2.4  มกีารก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ 

ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

2.5  มกีารก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

2.6  มกีารก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   

2.7  มกีารก าหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล   

2.8  มกีารก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

2.9  มกีารก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   

2.10 มกีารอนุมัตแิละประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

2.12  มกีารจัดท าบัญชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร์   

2.13  มกีารก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบที่  2...   

 

แบบที่ 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส  

           และระยะ 6  เดอืน 

ค าชี้แจง  :  แบบที่  2  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตดิตามผลการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5  ปี (พ.ศ. 2559 – 2563)  โดยมี

ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ  3  เดือน (รายไตรมาส)  และ ทุกๆ 

6  เดือน  โดยเริ่มตั้งแตส่ิน้สุดโครงการ  เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน  2560 

 

ส่วนที่  1    ข้อมูลทั่วไป 

1.1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

1.2  รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

(1)  ไตรมาสที่  1 (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม 2559)  

(2)  ไตรมาสที่  2   (เดือน  มกราคม – มีนาคม 2560) 

  (3)  ไตรมาสที่  3   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน 2560)  

(4)  ไตรมาสที่  4   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน 2560) 

1.3  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  6  เดือน   

  (1)  เดือน  ตุลาคม  2559 – มีนาคม  2560 

  (2)  เดือน  เมษายน – กันยายน  2560 
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ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี   

2.1  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2563) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

โครงการ 

(เป้าหมาย) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

โครงการ 

(เป้าหมาย) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

โครงการ 

(เป้าหมาย) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

โครงการ 

(เป้าหมาย) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงท่ี         

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกางท่องเท่ียว         

3. ยุทธศาสตร์ดา้นการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน         

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสงัคมและคุณภาพชีวิต         

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ         

รวมทั้งสิ้น         

คิดเปน็ร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา         

 

 

 

 

 
 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 รวม 

จ านวน

โครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ 

จ านวน

โครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ 

จ านวน

โครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ 

จ านวน

โครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

บ้านเมอืงท่ี 
        

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกางท่องเท่ียว         

3. ยุทธศาสตร์ดา้นการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 
        

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน         

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสงัคมและ         
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คุณภาพชีวิต 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริม

อาชีพ 
        

รวมทั้งสิ้น         

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  (เฉพาะปี  2560) 

ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม  ที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) (เฉพาะปี  

2560)   

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

(ตารางเปรียบเทยีบแผนพัฒนาสามปี  กับ  แผนการด าเนินงาน) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โครงการ/กิจกรรม 

ในแผนพัฒนาสามปี 

งบประมาณ 

ในแผนพัฒนา

สามปี 

โครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนการ

ด าเนินงาน 

 

ร้อยละ 

งบประมาณ 

ตามแผนการ

ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการบ้านเมอืงที่ 
   

   

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกางท่องเที่ยว       

3. ยุทธศาสตรด์้านการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
    

 
 

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้าง

พืน้ฐาน 
    

 
 

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและ

คุณภาพชีวติ 
    

 
 

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจและ

ส่งเสริมอาชีพ 
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2.3  การเบิกจ่ายงบประมาณ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม  ที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) (เฉพาะปี 

2560)   

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

(ตารางเปรียบเทยีบแผนพัฒนาสามปี  กับ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โครงการ/กิจกรรม 

ในแผนพัฒนาสามปี 

งบประมาณ 

ในแผนพัฒนา

สามปี 

โครงการ/

กิจกรรม 

ที่ด าเนินการจรงิ 

ตามข้อบัญญัติ 

 

ร้อยละ 
งบประมาณ 

ที่ด าเนินการจรงิ 

ตามข้อบัญญัติ 

ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ 

  
 

 
 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกางท่องเที่ยว       

3. ยุทธศาสตรด์้านการทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม 
  

 
   

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน       

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ

ชีวติ 
  

 
   

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริม

อาชีพ 
  

 
   

รวมทั้งสิ้น       

 

ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม  ที่ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานและการด าเนินงานตาม

ข้อบัญญัติงบประมาณ   

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

(ตารางเปรียบเทยีบแผนการด าเนินงาน  กับ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

โครงการ/

กิจกรรม 

ตามแผนการ

ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ตามแผนการ

ด าเนินงาน 

โครงการ/

กิจกรรม 

ที่ด าเนินการจรงิ 

ตามเทศบัญญัติ 

 

ร้อยละ 
งบประมาณ 

ที่ด าเนินการจรงิ 

ตามเทศบัญญัติ 

ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหารจัดการ       
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บ้านเมืองที่ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกางท่องเที่ยว       

3. ยุทธศาสตรด์้านการทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม 
 

  
   

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน       

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ

ชีวติ 
 

  
   

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริม

อาชีพ 
 

  
   

รวมทั้งสิ้น       

 

 

 

สรุปตารางเปรียบเทยีบร้อยละของแผนพัฒนาสามปี (เฉพาะปี  2560)  กับ ผลการด าเนินงาน  

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

(ภาพรวมทั้งหมด) 

 

 

1. แผนพัฒนาสามปี (เฉพาะปี  2560)   จ านวน.....................โครงการ     งบประมาณ

......................................บาท 

ล าดับที่ การด าเนินงาน จ านวนโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 

1 แผนการด าเนินงาน     

2 การด าเนินงานจรงิตามข้อบัญญัติ     

 

 

 

2.  แผนการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ  2560   จ านวน.....................โครงการ     งบ

ประมาณ......................................บาท 

ล าดับที่ การด าเนินงาน จ านวนโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 

1 การด าเนินงานจรงิตามข้อบัญญัติ     
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ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

3.1  โครงการที่ได้รับเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

ผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการเสร็จ

แล้ว 

อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณ 

ที่ได้รับ 

งบประมาณ 

ที่เบิกจ่ายไป 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

รวมทั้งสิ้น   

   

ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 

  4.1  

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

  4.2  

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

  4.3  

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

  4.4  

....................................................................................................  
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แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

ค าชี้แจง  :  แบบที่  3/1  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1  ครั้ง  

หลังจากสิน้ปีงบประมาณ      

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

1.1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         

2.1  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน           

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

2.1  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 

ปรากฏอยู่ใน

แผนพัฒนา

สามปี 

บรรจุใน

ข้อบัญญัต ิ

(น าไปปฏิบัติ) 

คดิเป็นร้อยละ 

ของโครงการที่

ปรากฏในแผนฯ  

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ 

   

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกางท่องเที่ยว    

3. ยุทธศาสตรด์้านการทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม 

   

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน    

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ

ชีวติ 

   

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริม

อาชีพ 

   

รวม    
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แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลภูแลนคา 

               ในภาพรวม   

แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลภูแลนคา     
 

ค าชี้แจง  :  แบบที่  3/2 และแบบที่ 3/2                

  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)  ของ

องค์การบรหิารส่วนต าบลภูแลนคาในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตาม

ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป   

ค าอธิบาย :  ให้ผู้ท าแบบประเมินท าเครื่องหมาย ()     

1.  เพศ (   )  ชาย     (   )  หญิง 

 

2.  อายุ (   )  ต่ ากว่า  25  ปี    (   )  25 – 40  ปี    

 (   )  41 – 60  ปี    (   )  มากกว่า  60  ปี  

 

3.  การศกึษา (   )  ต่ ากว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา  (   )  มัธยมศกึษา/ปวช./ปวส./เที่ยบเท่า   

 (   )  ปริญญาตรี           (   )  สูงกว่าปริญญาตรี  

     

4.  อาชีพ (   )  รับราชการ    (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย 

  (   )  รับจ้าง/เกษตรกร    (   )  นักเรียน/นักศึกษา  

        (   )  อื่นๆ  ระบุ................................................ 

 

 

ส่วนที่  2   การประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงาน(โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลภูแลนคา ในการพัฒนาและส่งเสริมการบรหิารกิจการบ้านเมืองท่ีดตีามยุทธศาสตร์และประเด็น

การพัฒนา 

ค าอธิบาย  :  1.  มีทั้งหมด  6  ยุทธศาสตร์  ในแตล่ะยุทธศาสตร์มี  9  ข้อ (ประเด็นการพัฒนา) 

         2.  แตล่ะข้อม ี 10  คะแนน           

           3.  ให้ผู้ที่ท าแบบประเมินใส่คะแนนในแตล่ะข้อได้ตัง้แต่  0 – 10  คะแนน 
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แบบที่  3/2 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาในภาพรวม 
 

1.  ความพึงพอใจตามประเด็นการพัฒนา 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   

4.  มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กจิกรรมตอ่สาธารณะ เต็ม 10 คะแนน   ให้   

5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   

6.  มีการด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด เต็ม 10 คะแนน   ให้   

7.  ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหา เต็ม 10 คะแนน   ให้   

8.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให้   

9.  ประโยชนท่ี์ประชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   

รวมคะแนน รวม 900 คะแนน ได้    

 

2.  ระดับความพึงพอใจคิดเห็นร้อยละ 

ประเด็นการพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1.  มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม    

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    

4  มกีารรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมตอ่สาธารณะ    

5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

6.  มีการด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด    

7.  ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหา    

8.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน    

9.  ประโยชนท่ี์ประชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    
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แบบที่  3/3 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 

1. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา......................................(1 – 12) 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีสว่นร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 

เต็ม 10 คะแนน   ให้   

3.  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/

กิจกรรม 

เต็ม 10 คะแนน   ให้   

4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ่

สาธารณะ 

เต็ม 10 คะแนน   ให้   

5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   

6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เต็ม 10 คะแนน   ให้   

7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม 10 คะแนน   ให้   

8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให้   

9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   

รวมคะแนน รวม 900 คะแนน ได้    

 

     2. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 
 

ตัวชี้วัดท่ีเลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 

ก่อน

ด าเนินการ

(จ านวน) 

หลัง

ด าเนินการ

(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 
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         3.  ผลการประเมินตามยุทธศาสตร์คดิเป็นร้อยละ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงที่    

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกางท่องเที่ยว    

3. ยุทธศาสตรด์้านการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม    

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน    

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชวีิต    

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ    

ภาพรวม    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 97 - 

 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบรหิารส่วนต าบลภูแลนคา 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป   

ค าอธิบาย :  ให้ผู้ท าแบบประเมินท าเครื่องหมาย ()     

1.  เพศ (   )  ชาย     (   )  หญิง 

 

2.  อายุ (   )  ต่ ากว่า  25  ปี    (   )  25 – 40  ปี    

 (   )  41 – 60  ปี    (   )  มากกว่า  60  ปี  

 

3.  การศกึษา (   )  ต่ ากว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา  (   )  มัธยมศกึษา/ปวช./ปวส./เทียบเท่า   

  (   )  ปริญญาตรี            (   )  สูงกว่าปริญญาตรี  

     

4.  อาชีพ (   )  รับราชการ    (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย 

  (   )  รับจ้าง/เกษตรกร    (   )  นักเรียน/นักศึกษา  

         (   )  อื่นๆ  ระบุ................................................ 

 

ส่วนที่  2  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล

ภูแลนคา ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

ค าอธิบาย  :   1.  มีงานบริการที่ต้องการประเมนิ  จ านวน ..................... งาน 

  2.  ความพึงพอใจในการให้บริการ  จ านวน ...................... ด้าน 

  3.  มรีะดับความพึงพอใจ  3  ระดับ (พอมาก / พอใจ / ไม่พอใจ) 

  4.  ให้ผู้ท าแบบประเมินใสเครื่องหมาย / ลงในชอ่งระดับความพึงพอใจ    
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งานบรกิาร ............................................. 
 

ความพึงพอใจในการให้บริการ  

(ให้ผู้ท าแบบประเมินใสเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับความพึงพอใจ)    

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1. ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ    

1.1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมคีวามคล่องตัว    

1.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ     

1.3 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ    

1.4 ความเป็นธรรมของขั้นตอน วธีิการให้บริการ (เรียงตามล าดับก่อนหลัง มีความ

เสมอภาคเท่าเทียมกัน)  

   

1.5 ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแตล่ะขั้นตอน    

1.6 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงตอ่ความต้องการของผู้รับบริการ    

2. ดา้นเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการ    

2.1 ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหนา้ที่ผู้ให้บริการ    

2.2 ความเหมาะสมในการแตง่กาย บุคลกิ ลกัษณะท่าทางของเจ้าหนา้ที่ผูใ้ห้บริการ    

2.3 ความเอาใจใส่ กระตอืรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหนา้ที่    

2.4 เจ้าหนา้ที่มคีวามรู้ ความสามารถในการให้บริการ เชน่ การตอบค าถาม ชีแ้จงข้อ

สงสัย ให้ค าแนะน า ชว่ยแก่ปัญหา 

   

2.5 เจ้าหนา้ที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมอืนกันทุกราย โดยไมเ่ลอืกปฏบัิติ    

2.6 ความซื้อสัตย์สุจริตในการปฏบัิตหินา้ท ีเช่น ไมรั่บสินบน ไมห่าประโยชนใ์นทางมิ

ชอบ ฯลฯ 

   

3. ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก    

3.1 สถานท่ีต้ังของหนว่ยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ    

3.2 ความเพยีงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เชน่ ที่จอดรถ หอ้งน้ า โรงอาหาร

โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ 

   

3.3 ความสะอาดของสถานท่ีใหบ้ริการโดยรวม    

3.4 ความเพยีงพอของอุปกรณ/์เครื่องมือในการให้บริการ    

3.5 คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ/์เครื่องมือในการให้บริการ    

3.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการตดิตอ่ใชบ้ริการ    

3.7 ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนและเข้าใจงา่ย    

3.8 ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มอืและเอกสารให้ความรู้    

4.  อื่นๆ ระบุ ............................................................................ 

              ........................................................................... 
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ส่วนที่  4  ข้อเสนอและแนวทางแก้ไขปัญหา 
 

  4.1 ..................................................................................................... 

  4.2 ..................................................................................................... 

  4.3 ..................................................................................................... 

  4.4 ...................................................................................................... 

  4.5 ...................................................................................................... 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


