แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
(พ.ศ. 2557 – 2561)

ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคา
อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

-1-

คานา
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศโดยส่วนร่วม ทั้งนีส้ ืบเนื่องจากการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะส่งผลโดยตรงต่อการให้บริการประชาชนและชีวติ ความเป็นอยู่ของประชาชน การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงาน
และให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องด้วยการวางแผนเป็นการกาหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานโดยการใช้ทรัพยากร เช่น คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ ที่มอี ยู่อย่างจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สาหรับการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทาและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งเป็นระเบียบเกี่ยวกับการ
จัดทาแผนพัฒนาส่วนท้องถิ่นฉบับใหม่ได้กาหนดประเภทของแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ 2
ประเภท คือ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งเป็นแผนระยะยาวและแผนพัฒนา 3 ปี เป็นแผนแบบหมุนเวียน
(Rolling Plan) ที่ต้องมีการทบทวนเป็นประจาทุกปี
ดังนัน้
เพื่อการวางแผนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีความคุ้มค่าสอดคล้องกับระเบียบแบบ
แผนที่บัญญัติข้ึนมาใหม่ องค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคาจึงได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลภูแลนคาขึ้น
จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคาปี (2557-2561)
ฉบับนีจ้ ะเป็นประโยชน์ตอ่ การวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มอี ยู่ให้สามารถแก้ปัญหาและสนองตอบ
ต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง
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บทที่ 1
บทนา
นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 เป็นต้นมา บทบาท
อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก
โดยมิได้มีเพียงหน้าที่ให้บริการสาธารณะ พื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่าน ั้น ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไป
รวมถึงคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมของท้องถิ่นด้วย มีการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มตามบทบาทอานาจหน้าที่ รวมทั้งมีการกากับดูแล ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนา ตรวจสอบ เพื่อความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และ
สอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ดั ง นั้ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จึ ง ก าหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา เพื่อให้ท้องถิ่นบรรลุภารกิจขององค์กรที่กาหนดไว้ โดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อาเภอ ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง “แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา”
1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 กล่า วว่า “แผนยุ ท ธศาสตร์ก ารพัฒ นา หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดแผนยุทธศาสตร์ และแนวทางในการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อาเภอ และแผนชุมชน”
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนา
1. เพื่อเป็นการกาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา เพื่อให้ท้องถิ่นบรรลุสถานภาพที่
ปรารถนาในอนาคต
2. เพื่อเป็นการกาหนดกรอบการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างรอบด้านและ
เป็นระบบ
3. เพื่อใช้กาหนดแผนพัฒนาสามปี หรือแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ หรือแผนการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณต่อไป
4. เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดกรอบการพัฒนาเป็นไปอย่าง
ประสิทธิภาพตรงกับความต้องของประชาชน
1.3 ขั้นตอนในการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนา
การจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคา มีขนั้ ตอนและแนว
ทางการดาเนินการ ดังนี้
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1. ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับประชาคม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบล จัดการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน เพื่อ
กาหนดเป็นวิสัยทัศน์ และคณะกรรมการพัฒนานาร่างวิสัยทัศน์มาพิจารณาเพื่อกาหนดเป็นภารกิจหลักของ
การพัฒนาและพิจารณาวิสัยทัศน์และภารกิจหลักพิจารณากาหนดเป็นจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของสภาพการณ์ในด้านเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อมสังคม และองค์กรที่จาเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจหลักและจุดมุง่ หมายเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล นาเอาจุดมุง่ หมายเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์เพื่อหาข้อมูลว่า
ต้องการข้อมูลใดบ้างที่จาเป็นในการวางแผน
แหล่งข้อมูลอยู่ที่ใด ฯลฯ และนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาทาการวิเคราะห์สรุปว่าปัจจุบันองค์การบริหารส่วน
ตาบลมีปัญหาอะไรบ้างมีสาเหตุมาจากอะไรและแนวโน้มในอนาคตน่าจะเป็นไปในทิศทางใด
3. ขั้นตอนที่ 3 การระบุประเด็นหลักเพื่อการพัฒนาและจัดลาดับความสาคัญ
การกาหนดประเด็นหลักการพัฒนา เพื่อการระบุสภาพการณ์ที่ปล่อยให้เป็นไปจะทาให้ไม่
สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และยังเป็นอุปสรรคที่สาคัญ ที่บั่นทอนการบรรลุวิสัยทัศน์ที่
กาหนด โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล นาข้อมูลจากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม โดยแยกออกเป็นสามด้าน ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและองค์กร และเมื่อได้ประเด็นหลักในการพัฒนาแล้ว นามาจัดลาดับ
ความสาคัญก่อนหลัง ทั้งนีเ้ พื่อประโยชน์ในการจัดสรรทรัพยากรตามขีดความสามารถขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลต่อไป
4. ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์องค์กร
เป็นการวิเคราะห์เพื่อประเมินขีดความสามารถที่แท้จริงขององค์การบริหารส่วนตาบล โดย
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาประเด็นเพื่อการพิจารณาวิเคราะห์
โดยวิธี SWOT Analysis เพื่อใช้การประกอบวัตถุประสงค์ตอ่ ไป
5. ขั้นตอนที่ 5 การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลระบุสภาพการณ์ ใน
อนาคตที่ตอ้ งการบรรลุ หากประเด็นเพื่อการพัฒนา มีการบริหารจัดการได้สาเร็จ โดยระบุในรูปสภาพการณ์
กว้างๆ และระบุมาตรฐานหรือระดับที่ตอ้ งการให้บรรลุ เพื่อนาไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
6. ขั้นตอนที่ 6 การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
เป็นการกาหนดกรอบหรือแนวทางการพัฒนาเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลบรรลุวิสัยทัศน์
ภารกิจและจุดมุง่ หมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามที่กาหนดไว้
โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผน
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล นาวิสัยทัศน์ ประเด็นหลักเพื่อการพัฒนา จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาความ
ต้องการข้อจากัดและศักยภาพมาพิจารณากาหนดทางเลือกที่เหมาะสม และเป็นไปได้ที่สุดมาประกอบเป็น
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ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ และกาหนดวิธีการดาเนินงานในการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่กาหนดไว้
7. ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัตแิ ละประกาศใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
นาผลที่ได้จาก
ขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 6 มาจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามเค้าโครงที่กาหนด และนาเสนอร่าง
แผนฯ ต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
เพื่อพิจารณาและปรับปรุงก่อนนาเสนอต่อ
ผูบ้ ริหาร เพื่อขอรับความเห็นชอบต่อคณะกรรมการประสานแผน และนาเสนอต่อสภาท้องถิ่น เพื่อพิจารณา
อนุมัตแิ ล้ว ประกาศใช้
1.4 ประโยชน์ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.4.1 ท้องถิ่นมีจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
1.4.2 ท้องถิ่นสามารถจัดสรรและบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4.3 ผูบ้ ริหารสามารถบริหารจัดการงบประมาณ และมีทิศทางการพัฒนาที่เหมาะสม และสอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
1.4.4 แนวทางพัฒนาเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน และมีชุมชนมีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางการพัฒนา
1.4.5 สามารถกากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาได้
**************************
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บทที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคา
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร ผลิตภัณฑ์มวลรวม รายได้
การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินและทรัพยากรธรรมชาติ
2.1.1 สภาพทั่วไป
2.1.1.1 ที่ตั้ง
- เลขที่ 79 หมู่ 1 ตาบลภูแลนคา อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170
- ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอาเภอบ้านเขว้า อยู่ห่างจากที่ทาการอาเภอบ้านเขว้า ระยะทาง 30
กิโลเมตร

- ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดชัยภูมิ อยู่ห่างจากจังหวัดชัยภูมิระยะทาง 43 กิโลเมตร
- จัดตัง้ เป็นตาบลภูแลนคาเมื่อปี พ.ศ.2534
- ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคา โดยกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19
มกราคม 2539
2.1.1.2 เนื้อที่ มีพ้นื ที่ทั้งหมด 78,819 ไร่ หรือประมาณ 126 ตารางกิโลเมตร
2.1.1.3 ภูมิประเทศ
ภูมปิ ระเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับกับที่ราบลุ่ม
ตอนบนและทางทิศตะวันตกของพื้นที่
บริเวณติดกับแม่น้าชี มีเทือกเขาสูงล้อมรอบทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่ที่เป็นป่าไม้
และภูเขา จานวน 57,128ไร่ มีพ้นื ที่ราบที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกทางการเกษตร จานวน 21,691 ไร่ มีลาน้า
สายหลัก 2 สายที่ไหลผ่านพืน้ ที่ ระยะทาง 25 กิโลเมตร และมีแม่น้าสายรองไหลผ่านพื้นที่ จานวน 11 สาย
ระยะทาง 56.5 กิโลเมตร สภาพอากาศขององค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคาส่วนใหญ่เหมาะแก่การ
เพาะปลูกทาการเกษตรแบบผสมผสาน การเลี้ยงสัตว์
2.1.2 อาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคาเป็นตาบลหนึ่งในจานวน 6 ตาบลของอาเภอบ้านเขว้า
จังหวัดชัยภูมิ เป็นตาบลลาดับที่ 6 ของอาเภอบ้านเขว้า ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
มีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ โดยคิดตามระยะทางเดินรถโดยสารประมาณ 370 กิโลเมตร
องค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคา มีเขตการปกครองที่อยู่ในความรับผิดชอบ จานวน 8
หมูบ่ ้าน และมีพ้นื ที่อาณาเขตติดต่อกับตาบลและอาเภอใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ตาบลคูเมือง ตาบลกุดชุมแสง อาเภอหนองบัวแดง
ตาบลห้วยต้อน อาเภอเมืองชัยภูมิ
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตาบลตลาดแร้ง อาเภอบ้านเขว้า
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
ตาบลชีบน อาเภอบ้านเขว้า
ตาบลห้วยแย้ อาเภอหนองบัวระเหว
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ตาบลโคกสูง ตาบลห้วยต้อน อาเภอเมืองชัยภูมิ
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2.1.3 เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคา ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสภาตาบลเป็นองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสภาตาบลเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลตามพระราช
บัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และประกาศกระทรวงมหาดไทยประกาศในราช
กิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 แบ่งหมูบ่ ้านซึ่งตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
ตารางการแสดงหมู่บ้าน และผู้ใหญ่บ้าน กานัน ในเขตตาบลภูแลนคา
ชื่อหมู่บ้าน
หมูท่ ี่
ผูใ้ หญ่บ้าน
ที่
1 บ้านหว้าเฒ่า
1
นายละมุด โพธิ์ชัย
2 บ้านแก้งยาว
2 นายสุพจน์ หล่าบุตรศรี
3 บ้านห้วยน้าคา
3 นายกองเที่ยง ศรีจันทร์ (กานัน)
4 บ้านนาอินทร์แต่ง
4 นายสุนทร พิลาศรี
5 บ้านซับปลากั้ง
5 นายชัยยา ดีชัย
6 บ้านชีบน
6 นายบุญตา จาเริญสุข
7 บ้านโนนเหลื่อม
7 นายมนตรี วาปีทะ
8 บ้านป่าปอแดง
8 นายบุญธรรม ค่อยชัยภูมิ
2.1.4 ประชากร
หมู่ท่ี / บ้าน
1
2
3
4
5
6
7
8

บ้านหว้าเฒ่า
บ้านแก้งยาว
บ้านห้วยน้าคา
บ้านนาอินทร์แต่ง
บ้านซับปลากั้ง
บ้านชีบน
บ้านโนนเหลื่อม
บ้านป่าปอแดง
รวม

เพศ
ชาย
551
349
165
153
541
139
260
121
2,279

หญิง
550
316
166
135
501
133
235
123
2,159

รวม

จานวนครัวเรือน

1,101
665
331
288
1,042
272
495
244
4,438

348
197
107
96
302
81
154
75
1,360

องค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคา มีจานวนประชากร 4,438 คน (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม
2556) แยกเป็นชาย 2,279 คน หญิง 2,159 คน จานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,360 ครัวเรือน ความหนาแน่น
ของประชากร 35.22 คน/ตารางกิโลเมตร ความหนาแน่นของครัวเรือนประมาณ 10.79 หลังคาเรือน/ตาราง
กิโลเมตร
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2.1.5 สภาพเศรษฐกิจ
- อาชีพ
การประกอบอาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคามีอาชีพทางด้าน
การเกษตร เช่น การทานา ทาสวน ทาไร่ อาชีพรับจ้างและค้าขาย มีอาชีพเสริม คือ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
เพาะปลูกเห็ดฟาง การทอเสื่อกก และเย็บผ้า
- การพาณิชย์ และบริการ
- โรงสีข้าว
17
แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรม แห่ง
- ร้านค้า
32 แห่ง
- ปั้มน้ามันและก๊าซ 6
แห่ง
- ร้านซ่อมรถ
10
แห่ง
- ร้านค้าชุมชน
2
แห่ง
2.1.6 สภาพทางสังคม
- การศึกษา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4 แห่ง
- โรงเรียนประถมศึกษา
4 แห่ง
- โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส 1 แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา
1 แห่ง
- สถาบันอุดมศึกษา
- แห่ง
- สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด/สานักสงฆ์
13 แห่ง
- มัสยิด
- แห่ง
- ศาลเจ้า
- แห่ง
- โบสถ์
- แห่ง
- สาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล/หมูบ่ ้าน 2 แห่ง
- สถานพยาบาลเอกชน
- แห่ง
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
8 แห่ง
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
- แห่ง
- อัตราการมีและใช้สว้ มราดน้า 100 เปอร์เซ็นต์
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สถานีตารวจ
- แห่ง
- ที่พักสายตรวจ
1 แห่ง
- มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบ้าน
จานวน 5 รุ่น จานวน 123 คน
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- ไทยอาสาป้องกันชาติ
จานวน 2 รุน่ จานวน 112 คน
- กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ จานวน 2 รุน่ จานวน 120 คน
- อื่นๆ (ระบุ) คณะกรรมการชุมชนเข้มแข็งและ อปพร. จานวน 92 คน
2.1.7 การบริการขั้นพื้นฐาน
- การคมนาคม
การคมนาคมเป็นการคมนาคมทางบก เส้นทางการคมนาคมภายในตาบลส่วนใหญ่เป็นถนน
ลูกรัง/ถนนดิน ทั้งหมด 37 สาย ระยะทาง 73,560 เมตร ซอยในหมูบ่ ้านทั้งหมดจานวน 53 เส้น ระยะทาง
31,500 เมตร มีถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน ระยะทาง 7,677 เมตร มีถนนลาดยางจานวน 3 สาย ระยะทาง
17,860 เมตร
- การโทรคมนาคม
- ที่ทาการไปรษณีย์โทรเลข แห่ง
- สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ
2
แห่ง
- โทรศัพท์สาธารณะ
9
แห่ง
- สาธารณูปโภค
การไฟฟ้า ในเขตพืน้ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคามีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน แต่ไม่
ครอบคลุมทุกครัวเรือน ในส่วนที่ยังไม่สามารถดาเนินการได้ ก็ได้จัดเข้าโครงการขยายเขตบริการไฟฟ้าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์
การประปา มีน้าประปาใช้ทุกหมูบ่ ้าน ส่วนใหญ่ใช้ประปาจากน้าประปาหมูบ่ ้าน
- แหล่งน้า
แหล่งน้าธรรมชาติ
1. ลาห้วยยางงู
ยาว 15,000 เมตร
2. ลาห้วยชีลอง
ยาว 10,000 เมตร
3. ลาห้วยโปร่งนก
ยาว 8,000 เมตร
4. ลาห้วยน้าคา
ยาว 5,000 เมตร
5. ลาห้วยถ้าเต่า
ยาว 7,000 เมตร
6. ลาน้าชี
ยาว 7,000 เมตร
7. ลาห้วยซับปลากั้ง
ยาว 5,000 เมตร
8. ลาห้วยหว้าเฒ่า
ยาว 5,000 เมตร
9. ลาห้วยหลัว
ยาว 5,000 เมตร
10. คลองชีบน
ยาว 2,000 เมตร
11. ลาห้วยจ้อง
ยาว 5,500 เมตร
12. ลาห้วยไม้ตาย
ยาว 5,000 เมตร
13. ลาห้วยสองพี่น้อง
ยาว 2,000 เมตร
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แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
1. ฝาย คสล.
จานวน 35 แห่ง
2. บ่อน้า รพช.
จานวน 15 แห่ง
3. บ่อน้ากรมโยธา
จานวน 7 แห่ง
4. บ่อน้ากรมอนามัย
จานวน 3 แห่ง
5. บ่อน้า สปก
จานวน 121 แห่ง
6. ระบบน้าประปา
จานวน 3 แห่ง
7. บ่อน้าอืน่ ๆ
จานวน
- แห่ง
8. ระบบน้าประปานครหลวง
จานวน 1 แห่ง
9. ระบบประปา รพช
จานวน 5 แห่ง
10. ระบบประปากรมอนามัย
จานวน 2 แห่ง
2.1.8 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
1. มีพ้นื ที่ป่าไม้
จานวน 57,128 ไร่
2. มีพ้นื ที่ป่าชุมชน
จานวน 8 แห่ง เนือ้ ทีจ่ านวน 3,521 ไร่
- บ้านหว้าเฒ่า
เนือ้ ที่จานวน 2,061 ไร่
- บ้านแก้งยาว
เนือ้ ที่จานวน
106 ไร่
- บ้านห้วยน้าคา
เนือ้ ที่จานวน
150 ไร่
- บ้านชีบน
เนือ้ ที่จานวน
760 ไร่ (2 แห่ง)
- บ้านซับปลากั้ง
เนือ้ ที่จานวน
194 ไร่ (2 แห่ง)
- บ้านโนนเหลื่อม เนือ้ ที่จานวน
250 ไร่
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2.2 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคา
ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคา ได้แก่ โครงสร้างและกระบวน
การบริหารบุคคล งบประมาณและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ
2.2.1 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคา
องค์การบริหารส่วนตาบล

ฝ่ายนิติบัญญัติ

ฝ่ายบริหาร

สภา อบต.

นายก อบต.

ประธานสภา

รองนายก อบต. 2 คน
(บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ ส.อบต.)

รองประธานสภา
เลขานุการนายก อบต.
(บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ ส.อบต)

เลขานุการสภา อบต.

ปลัด อบต.

สมาชิกสภา อบต.

สานักงานปลัด

ส่วนการคลัง

กองช่าง

ส่วนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
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ส่วนสวัสดิการสังคม

คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคา
อายุ
วุฒิ
วัน เดือน ปี
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
หมู่ท่ี
(ปี) การศึกษา
เกิด
1 นายนิยม ดิเรกศิลป์
1
42
ม.6
6 ม.ค.2514
2 นายสกล เฉลียวชาติ
2
41 ปริญญาตรี 15 ก.ย.2515
3 นายนพกร หนชัย
5
39 ปริญญาตรี 11 ต.ค.2517
4 นายบุญเกิด รวดเร็ว
8
42
ม.6
--2514
5 นายพีระพันธ์ ใจอดทน
3
48
ม.6
3 มี.ค.2508
6 นายวรรณชัย เปล่งวัน
2
45
ม.6
22 มี.ค.2511
7 นายสมศักดิ์ ภูอ่อน
8
47
ป.6
3 ก.ค.2509
8 นายธวัช
ชัยบุตร
1
55
ม.3
6 ต.ค.2501
9 นายสาคร
สิงห์โคตร
1
36
ม.3
3 เม.ย.2520
10 นายนิพนธ์ แพ้ชัยภูมิ
2
32
ม.6
7 พ.ย.2524
11 นายสมบัติ คาแก้ว
3
50
ม.6
1 ธ.ค.2506
12 นายมงคล ช่วยชูวงษ์
4
47
ม.6
24 พ.ค.2509
13 นายทองรัตน์ ทิพย์แสง
4
45
ป.6
21 พ.ค.2511
14 นายอานวย พรมบุ
5
45
ม.3
1 พ.ค.2511
15 นายหนูแดง อินนอก
5
45
ม.6
3 ก.พ.2511
16 นายภิญโญ เหลืองคา
6
44
ม.6
--2512
17 นายพงษ์ศักดิ์ รินทร์ลา
6
38
ม.6
12 ส.ค.2518
18 นางคาไฮ หาแก้ว
7
54
ม.3
15 พ.ย.2502
19 นายสมศักดิ์ กิสันเทียะ
7
35
ป.6
21 ก.ย.2521
20 นายชัยณรงค์ เถยสูงเนิน
8
42
ม.6
--2514

ตาแหน่งใน อบต.
นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการนายก อบต.
ประธานสภา อบต.
รองประสภาสภา
เลขานุการสภา
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.

ตารางอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง

กอง/ฝ่าย
สานักปลัด
ส่วนกองคลัง
กองช่าง
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
รวมทั้งสิ้น

พนักงาน
7
2
2
1
2

ลูกจ้างประจา
-

ลูกจ้างชั่วคราว
4
1
7

รวม
11
3
2
1
9

14

-

12

26
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หัวหน้าส่วนการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคา
1. นายแสง ชุ่มฉิมพลี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคา
1. นางสาวศิริพร ประเวศชโยดม หัวหน้าสานักปลัด อบต.ภูแลนคา
2. นางวัฒนา กองโฮม
บุคลากร
3. นางปทุมรัตน์ ขวัญทิพย์ธนสาร เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน
4. นางชิสา เจือกุดขมิน้
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5. จ่าเอกประดิษฐ์ สืบศรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. นายสิทธิ์ศักดิ์ จี้เพชร
เจ้าพนักงานธุรการ
7. นายแสวง อ้อชัยภูมิ
นักการภารโรง
8. นายอานวย หีบขุนทด
คนงานทั่วไป
9. นายสุทัศน์ เกิดผล
คนงานทั่วไป
10. นางสาวรพีพรรณ อ้นชาลี
คนงานทั่วไป
ส่วนการคลัง
1. นายไพรทูลย์ วรพล
หัวหน้าส่วนการคลัง
2. นางพุธิตา อินทร์ดา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
3. นางสาวนิธิตา อายุยืน
ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
กองช่าง
1. นายขันติ เตมินทร์
ผูอ้ านายการกองช่าง
2. นายสานิต เฉลียวชาติ
นายช่างโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1. นางสาวกานต์ธีรฎา วสุธรวรโชติ นักวิชาการศึกษา
2. นางประพันธ์ จีเ้ พชร
เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ
3. นางอาพร อินทรัพย์
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลาอาสน์
4. นายสมบัติ ดวงมา
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสว่างวังน้าเย็น
5. นางณัฐปวิตา พิไลวงศ์
ผูด้ ูแลเด็ก
6. นางสาววิไล ตรงเมธี
ผูด้ ูแลเด็ก
7. นางบุญมี เหล่าพิลัย
ผูด้ ูแลเด็ก
8. นางบัวแหวน เหลืองคา
ผูด้ ูแลเด็ก
9. นางสาวคณารัตน์ พรมเดื่อ ผูด้ ูแลเด็ก
ส่วนสวัสดิการสังคม
1. นายเดชศักดิ์ สุนทรภักดิ์
นักพัฒนาชุมชน
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ระดับการศึกษาของบุคลากร
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- อื่น ๆ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

5
19
2
-

คน
คน
คน
คน
คน

2.2.2 กระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคา
- การแบ่งส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคาแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ส่วน แต่ละส่วนมีภารกิจ
ดังนี้
1. สานักงานปลัด อบต. มีงานที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย
1.1 งานบริหารทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานตรวจสอบภายใน
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
- งานระเบียบข้อบังคับ
- งานอานวยการแลประสานงาน
- งานการประชุม
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ - งานบริการสาธารณสุข
- งานป้องกันยาเสพติด
- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมการเกษตร
1.2 งานบริหารงานบุคคล
- งานบริหารงานบุคคล
1.3 งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผน
- งานวิชาการ
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
- งานงบประมาณ
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
1.4 งานกิจการสภา
- งานระเบียบข้อบังคับประชุม
- งานการประชุม
- งานอานวยการและประสานงาน
1.5 งานกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและคดี
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ
- งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ - งานอานวยการ
1.6 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอานวยการ
- งานป้องกัน
- งานฟื้นฟู
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2. ส่วนการคลัง มีงานที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย
2.1 งานการเงิน
- งานการเงิน
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
2.2 งานบัญชี
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานแสดงฐานะทางการเงิน
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี - งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์
3. กองช่าง มีงานที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย
3.1 งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อนทดน้า
- งานข้อมูลก่อสร้าง
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานออกแบบและบริการข้อมูล
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานกิจการประปา
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานระบายน้า
3.4 งานผังเมือง
- งานสารวจแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง
4. ส่วนสวัสดิการสังคม มีงานที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย
4.1 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานข้อมูล
4.2 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
- งานฝึกอบรมอาชีพ
- งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
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- งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพดาเนินการ - งานศูนย์เยาวชน
- งานฝึกอบรมพัฒนาการ
4.3 งานสังคมสงเคราะห์
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และผูพ้ ิการ
5. ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีงานที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย
5.1 งานบริหารการศึกษา
- งานบริหารทั่วไปและงานข้อมูล
- งานบริหารการศึกษาในระบบ
- งานบริหารการศึกษานอกระบบ
5.2 งานส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียน
- งานประสานกิจกรรม
- งานส่งเสริมการศึกษา
5.3 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานกิจการศาสนา
- งานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
5.4 งานส่งเสริมการกีฬาและสันทนาการ
- งานกีฬาและสันทนาการ
2.2.3 งบประมาณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแหล่งที่มาของรายได้ในการจัดทางบประมาณเพื่อดาเนินการ
ตามงาน/กิจกรรมที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
- รายได้จากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาเอง
- รายได้จากภาษีท้องถิ่นที่รัฐบาลจัดเก็บได้
- ภาษีมูลค่าเพิ่มที่รัฐบาลจัดสรรให้
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
การบริหารงบประมาณรายรับและรายจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี ดังนี้
สถานนะ
รายรับ
รายจ่าย

2551

ปี พ.ศ.
2553

2552

2554

2555

9,931,200.41

15,558,191.15

22,697,177.96

19,282,141.83

20,797,091.02

9,073,083.80

10,653,787.99

18,719,824.34

15,570,497.27

17,981,492.55

2.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคาได้พัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาที่ผ่านมาเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและนโยบายของ
ผูบ้ ริหารท้องถิ่น ดังนี้
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2.3.1 การดาเนินงานด้านเศรษฐกิจ
- ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียนนักศึกษามีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน
– สนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานของกลุ่มอาชีพ
- อบรมให้ความรู้และจัดหาวัสดุอุปกรณ์แก่กลุ่มอาชีพ
2.3.2 การดาเนินงานด้านสังคม และคุณภาพชีวิต และสาธารณสุข
- เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ ผูพ้ ิการ ผูป้ ่วยเอดส์
- ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยธรรมชาติ
- อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานหมูบ่ ้าน
- การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด
- กิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด
- ตรวจหาสารเสพติดในเด็กนักเรียนและประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมาย
- ดาเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
- ดาเนินการพ่นหมอกควันกาจัดยุงลาย
- จัดหาทรายอะเบทเพื่อกาจัดลูกน้ายุงลาย
2.3.3 การดาเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
– บริหารจัดการและดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลภูแลนคา
– ให้การสนับสนุนอาหารกลางวัน และและอาหารเสริม (นม) แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในพืน้ ที่
– ให้การสนับสนุนส่งเสริมการจัดงานประเพณีต่างๆ
- ส่งเสริมด้านการศาสนา และวัฒนธรรม
2.3.4 การดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการคมนาคม
- ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง และถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน
ด้านสาธารณูปโภค
- ขยายเขตจาหน่ายไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟฟ้าสาธารณะ
2.3.5 การดาเนินงานด้านการเมือง การบริหาร
- จัดประชุมประชาคมหมูบ่ ้าน
– ประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานตาบลอย่างต่อเนื่อง
– จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
2.3.6 การดาเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว
– ปลูกหญ้าแฝกในที่สาธารณะ
- ไถกลบตอฟางข้าว
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บทที่ 3
การวิเคราะห์ศักยภาพพัฒนาท้องถิ่น
3.1 หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ในการพัฒนาที่ผา่ นมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่าง
มาก เพราะท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกับประชาชนเป็นรอยต่อประสานกับหน่วยงานต่างๆ ดังนัน้ การวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นจึงมีความจาเป็นที่จะต้องอาศัยประชาชนในพืน้ ที่ หน่วยงานราชการเอกชน รัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้องมาร่วมกันพิจารณาปัญหา ความต้องการ แนวทางการแก้ไข โดยเน้นการมีส่วนร่วมเป็นหลัก ซึ่ง
ปัจจุบันนี้ รัฐบาลมีนโยบายถ่ายโอนบุคลากร งบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ โดยกาหนด
รูปแบบการบริหารงานที่มีความเป็นอิสระมากยิ่งขึน้
ดังนัน้ การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องมีความสอด
คล้องกับแผนพัฒนาระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับอาเภอ เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปแนวทาง
เดียวกัน
องค์การบริหารตาบลภูแลนคา มีแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาอาเภอและแผนพัฒนาอาเภอ โดยมุ่งเน้นประเด็นหลักๆ ดังนี้ส่งเสริมให้ประชาชนดารงชีพ

แบบเศรษฐกิจพอเพียง ให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา การพัฒนาพืน้ ที่เป็นเมืองท่องเที่ยว การนา
ระบบการบริหารหน่วยงาน เข้าสู่ระบบไอที
3.1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) และพันธกิจ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“สังคมอยู่รว่ มกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”
พันธกิจ
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ บนหลักการของ
การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในทุกมิติของการพัฒนา มีพันธกิจ ดังนี้
1. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มคี ุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการ
คุ้มครองทางสังคมที่มคี ุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรม
อย่างเสมอภาค
ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาภายใต้ระบบ
บริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม
2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวติ มีทักษะและการดารงชีวติ อย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง
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3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้าง
สรรค์และภูมปิ ัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมภิ าคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
4. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนรวมทั้งสร้างภูมคิ ุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ทาง
ธรรมชาติสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศและภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
การพัฒนาประเทศให้มั่นคง สังคมสงบสันติ และประชาชนดารงชีวิตอย่างมีความสุข ภายใต้
กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกที่คาดการณ์ได้ยากและมีแนวโน้มรุนแรงทั้งการเมืองในประเทศ
และวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและส่งผลกระทบวงกว้าง ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 11 จึงต้องเร่งสร้างภูมิคมุ้ กันทั้งเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ
ให้เข้มแข็ง รวมทั้งสร้างโอกาสให้ประเทศสามารถเจริญก้าวหน้าต่อไป โดยให้ความสาคัญกับยุทธศาสตร์ที่มี
ลาดับความสาคัญสูง ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนทรัพยากร
การประกอบอาชีพ ยกระดับรายได้ และสร้างความมั่นคงทางสังคมให้ทุกคนในสังคมไทย ช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายคนยากจน คนด้อยโอกาส แรงงานนอกระบบ/ต่างด้าว ชนกลุ่มน้อย ให้เข้าถึงบริการทางสังคม
อย่างเท่าเทียมกับกลุ่มอื่นๆ สนับสนุนให้ภาคีพัฒนาทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าและ
ความขัดแย้งในสังคมไทยอย่างมี ประสิทธิภาพ ร่วมพัฒนาประเทศอย่างเต็มที่และเสริมสร้างความสัมพันธ์
ของคนในสังคมให้เป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน มีแนวทางสาคัญ ดังนี้
1.1 การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถจัดการความเสี่ยงและ
สร้างโอกาสในชีวติ ให้แก่ตนเอง โดย
(1) สร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานราก
(2) ปรับระบบการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการ
และความจาเป็น
(3) ส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม
(4) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวติ
(5) สนับสนุนการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ ในการสร้างค่านิยมใหม่ๆ ในสังคมไทย
1.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิพึงมีพึงได้ เน้นการสร้างภูมคิ ุ้มกันระดับปัจเจกและ
สร้างการมีสว่ นร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ โดย
(1) สร้างโอกาสให้กลุ่มด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทางสังคมอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
(2) เสริมสร้างความมั่นคงให้คนยากจนมีความพร้อมรับผลกระทบจากวิกฤตต่างๆ
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1.3 การเสริมสร้างพลังให้ทุกคนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและสร้างการมีสว่ นร่วมใน
เชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี โดย
(1) เสริมสร้างพลังทางสังคมให้ทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิดอย่างอิสระ
(2) เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนให้สามารถจัดการปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคมไทย
(4) เสริมสร้างระบบบริหารราชการให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชน
1.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้แน่นแฟ้นเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน โดย
(1) พัฒนาความสัมพันธ์ของกลุ่มต่างๆ ในสังคมให้เข้มแข็ง
(2) อนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมที่ดีงาม เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว ชุมชนให้
อยู่ร่วมกันฉันท์มติ รและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
(3) ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มธี รรมาภิบาลนาไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องและ
เหมาะสม
(4) สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับคนในสังคม
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาคนไทยทุก
กลุ่มวัยให้มศี ักยภาพ ด้วยการเสริมสร้างทักษะให้มีจิตสาธารณะ 5 ด้าน ทั้งการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต คิด
เป็น ทาเป็น การสังเคราะห์ความรู้สั่งสมและต่อยอดสู่นวัตกรรมความรู้การฝึกฝนจนเกิดความคิดสร้างสรรค์
การเปิดใจกว้าง พร้อมรับทุกความคิดเห็น และการปลูกฝังจิตใจที่มีคุณธรรม รวมทั้งเสริมสร้างสภาพแวด
ล้อมทางครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มั่นคง และเอื้อต่อการพัฒนาคนอย่างสอดคล้องกับบริบทการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตมีแนวทางสาคัญ ดังนี้
2.1 การส่งเสริมคนไทยให้มีการเกิดที่มคี ุณภาพ มีการกระจายที่สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของ
พืน้ ที่
(1) ส่งเสริมการเกิดที่มคี ุณภาพ และรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ์ให้เหมาะสม
(2) พัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพอย่างมีสว่ นร่วม
(3) สนับสนุนการกระจายตัวของประชากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของ
พืน้ ที่
2.2 พัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย มีภูมิคมุ้ กันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศใน
อนาคต โดย
(1) พัฒนาเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์คุณธรรมและ
จริยธรรม
(2) พัฒนาเด็กวัยเรียนให้มีความรู้ทางวิชาการที่เข้มแข็ง
(3) พัฒนากาลังแรงงานให้มีความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตและบริการ
บนฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
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(4) พัฒนาผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่าสามารถปรับตัว
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นพลังในการพัฒนาสังคม
(5) สนับสนุนกระบวนการพัฒนาคนแบบองค์รวม เปิดรับการเรียนรู้อย่างกว้างขวางสอดคล้องกับ
แนวโน้มการจ้างงานในอนาคต
(6) เร่งจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายให้เป็นระบบ ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย
และลงโทษผู้ ประกอบการที่มกี ารจ้างแรงงานผิดกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการคุ้มครองแรงงาน
อย่างจริงจัง
2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้คนทุกกลุ่มทุกวัยสามารถ
เข้าถึงแหล่งเรียนรูแ้ ละองค์ความรูท้ ี่หลากหลาย ทั้งที่เป็นวัฒนธรรม ภูมปิ ัญญาและองค์ความรูใ้ หม่ โดย
(1) สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ ให้ตระหนักถึงประโยชน์และความสาคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวติ
ที่นาไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและความสามารถในการดารงชีวิตได้อย่างรู้เท่าทัน
(2) เสริมสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในระดับท้องถิ่น ชุมชน และประเทศ
(3) การสร้างปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(4) สร้างโอกาสอย่างเป็นธรรมให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการทางสังคม ที่มคี ุณภาพได้อย่าง
ทั่วถึง รวมถึงสามารถเข้าไปมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่ถูกกีดกันและแบ่งแยก
(5) จัดระบบความสัมพันธ์ของสวัสดิการทางสังคมที่จัดโดยระดับชาติ ระดับท้องถิ่นและชุมชน
อย่างเชื่อมโยงและเกือ้ กูล ควบคู่กับการกระจายอานาจให้ชุมชนสามารถจัดการกับปัญหาของชุมชนด้วน
ตนเอง
2.4 เสริมสร้างค่านิยมที่ดีและวัฒนธรรมไทยที่ดี โดย
(1) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี และวัฒนธรรมประชาธิปไตย
(2) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันหลักของสังคมทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา ให้มี
บทบาทหลักในการหล่อหลอม บ่มเพาะเด็กและเยาวชน และการปลุกจิตสานึกแก่กลุ่มคนต่างๆฟื้นฟู
วัฒนธรรมและค่านิยมไทยที่ดงี าม
(3) ส่งเสริมองค์กรธุรกิจในการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะบทบาทในการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ในชุมชนที่สอดคล้องกับศักยภาพแต่ละพื้นที่โดยรัฐให้การสนับสนุนในด้านแรงจูงใจและ
การยกย่องต่อสาธารณะ
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน เพื่อสร้างฐานภาคเกษตร
ให้เข้มแข็ง สามารถผลิตอาหารที่มคี ุณภาพเพียงพอสาหรับผูบ้ ริโภคทุกคนภายในประเทศ เป็นฐานการผลิตที่
ทาให้เกิดความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกร สร้างความสมดุลและมั่นคงของการใช้ผลิตผล
การเกษตรเพื่อเป็นอาหารและพลังงาน ตลอดจนจัดหาพลังงานให้มีความมั่นคงเพียงพอกับความต้องการใช้ใน
ประเทศ มีแนวทางที่สาคัญดังนี้
3.1 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดย
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(1) รักษาและคุ้มครองพื้นที่ที่มศี ักยภาพทางการเกษตรและสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดนิ
เป็นของตนเองหรือมีสทิ ธิทากินในที่ดนิ
(2) พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายปฏิรูปที่ดนิ ให้สามารถซือ้ ที่เอกชนมาดาเนินการปฏิรูปได้ และ
เร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์หรือให้สิทธิในการจัดสรรที่ดินให้แก่เกษตรกรผูไ้ ร้ที่ทากิน
(3) จัดตัง้ ธนาคารที่ดินเพื่อรวบรวมและนาที่ดนิ ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์มาจัดสรรให้กับเกษตรกร
รายย่อยมากขึน้ สนับสนุนการดาเนินการให้ได้สิทธิใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐแก่เกษตรกรและชุมชนให้มที ี่ดนิ เป็น
ของตนเอง
(4) บริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ เพื่อให้มปี ริมาณน้าเพียงพอกับความต้องการใช้นาในภาค
้
เกษตรอย่างทั่วถึง และเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้าของระบบชลประทานอย่างเป็นธรรม
(5) สนับสนุนให้มกี ารพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็กในไร่นา เพื่อสามารถเก็บน้าเพื่อการเกษตรและ
อุปโภคบริโภคได้อย่างพอเพียง เพื่อสร้างความมั่นคงและปัจจัยพืน้ ฐานในการผลิตของเกษตรกรและชุมชน
3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและสร้างมูลค่า โดย
(1) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พชื พันธุ์สัตว์ที่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศโลก
(2) ปรับปรุงบริการขั้นพื้นฐานเพื่อการผลิตให้ทั่วถึง ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
(3) เสริมสร้างความรู้และการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกรอย่าง
ต่อเนื่องและทั่วถึง ตลอดจนเพิ่มความสามารถและช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง
(4) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร และส่งเสริมการผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
(5) รณรงค์ให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีและหันมาใช้สารชีวภาพมากขึ้น และพัฒนาระบบการ
ควบคุมและตรวจสอบการผลิตให้รวดเร็ว ทั่วถึง และประหยัดสาหรับเกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนให้มีการ
รับรองสินค้าอาหารปลอดภัยที่เป็นที่ยอมรับอย่างแท้จริง
(6) ส่งเสริมการผลิตที่ปลอดจากการตัดแต่งพันธุกรรมเพื่อคงไว้ ซึ่งความหลากหลายของพันธุ์พชื
และสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมอิ ากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
(7) ส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าให้เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดกลไกตลาดที่มคี วามเป็นธรรม
(8) ส่งเสริมภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีบทบาทร่วมกันบริหารจัดการระบบสินค้าเกษตร
การเพิ่มมูลค่า และการจัดการด้านการตลาด ร่วมกับสถาบันเกษตรกร
(9) สนับสนุนการผลิตและบริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและอาหาร และ
พลังงาน
3.3 สร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร โดย
(1) พัฒนาระบบประกันรายได้เกษตรกรให้ครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด ควบคู่ไปกับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
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(2) เร่งพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลการเกษตรจากภัยธรรมชาติ
(3) ส่งเสริมระบบการทาการเกษตรแบบมีพันธะสัญญาที่สร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง
(4) พัฒนาระบบสังคมสวัสดิการให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบซึ่งรวมถึงเกษตรกรให้มีคุณภาพ
ชีวติ และความมั่นคงในชีวติ มากขึ้น
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เข้าสู่ภาคเกษตร เพื่อทดแทนเกษตรกรที่สูงอายุและ
มีสุขภาพที่ไม่แข็งแรง
(6) พัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มคี วามเข้มแข็ง เพื่อให้เป็นกลไกในการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร
ได้อย่างแท้จริง
(7) เสริมสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรรายย่อยให้มีความพร้อมและสามารถแข่งขันกับสินค้า
เกษตรที่มีต้นทุนต่าจากประเทศเพื่อนบ้าน อันเนื่องมาจากการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนได้
(8) สนับสนุนการผลิตตามศักยภาพของพื้นที่และแหล่งรองรับผลผลิต และส่งเสริมให้มีการขึน้
ทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกพืชแต่ละชนิด
3.4 สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานในระดับครัวเรือนและชุมชน
มีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
(1) ส่งเสริมให้เกษตรกรทาการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นคงและความหลากหลาย
ด้านอาหาร
(2) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบริโภคที่เกือ้ กูลกันในระดับชุมชนที่อยู่บริเวณ
ใกล้เคียงกัน
(3) ส่งเสริมการนาวัตถุดิบเหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนใช้ในระดับ
ครัวเรือนและชุมชน
(4) ฟื้นฟูและส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีของชุมชน โดยเฉพาะวิถีชีวติ และวัฒนธรรมทาง
การเกษตรที่ให้ความสาคัญกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตทางการเกษตร
(5) ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งด้าน
อาหารและพลังงานให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ
3.5 สร้างความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร มี
แนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
(1) วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืชพลังงาน เพื่อลดต้นทุนและการ
นาเข้าจากต่างประเทศ และลดมลภาวะแก่ชุมชน
(2) ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและพัฒนาพลังงานทดแทนทุกรูปแบบอย่างจริงจังรวมทั้ง
สนับสนุนให้มกี ารผลิตและใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน หมูบ่ ้าน
(3) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกระดับ และสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในภาคการผลิตที่ก่อให้เกิดการประหยัดและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
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(4) สร้างจิตสานึกในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ ค่า และการสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพลังงานทางเลือกในอนาคต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
3.6 ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความสมดุลด้านอาหารและพลังงาน โดย
(1) สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน และชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การกาหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร
(2) ปรับบทบาทหน่วยงานภาครัฐให้เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาด้านเกษตร อาหารและพลังงาน ที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งกาหนดให้มกี ลไกตรวจสอบการดาเนินงานแบบมีสว่ น
ร่วมของชุมชนในพื้นที่
(3) พัฒนาปรับปรุงระบบกฎหมายเฉพาะให้มคี วามเหมาะสมต่อการคุ้มครองพันธุ์พืชและ
สมุนไพร ให้มปี ระสิทธิภาพในการบังคับใช้มากยิ่งขึน้ และมีความเป็นธรรมในการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตอาหารของประเทศ
(4) สร้างความร่วมมือด้านการเกษตร อาหารและพลังงานในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศทั้ง
ในระดับพหุภาคีและทวิภาคี
4 ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัยแวดล้อม เพื่อสนับสนุนให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและบริการในภูมิภาคบนพืน้ ฐานแนวคิดสร้างสรรค์และการสร้าง
นวัตกรรม รวมทั้งต่อยอดองค์ความรู้ ให้สามารถสนับสนุนการสร้างมูลค่าในการปรับโครงสร้างภาคการผลิต
และบริการในทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นพลังขับเคลื่อนใหม่ไปสู่เศรษฐกิจ
ที่สมดุลและยั่งยืนในระยะยาวพร้อมกับสร้างระบบประกันและบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านเศรษฐกิจ สร้าง
บรรยากาศที่เสรีและเป็นธรรมให้เอื้อต่อการผลิต การค้า และการลงทุน รวมทั้งการพัฒนาผูป้ ระกอบการใหม่
สร้างเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ภายในที่เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค มีแนวทางสาคัญ ดังนี้
4.1 พัฒนาการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตและมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ให้สามารถแข่งขัน
ได้ในระยะยาวโดยไม่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก โดย
(1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตรให้เอื้อต่อการผลิตและการตลาด
(2) พัฒนาสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปที่มมี ูลค่าเพิ่มสูงและมีโอกาสทางการตลาด
(3) สร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงด้านรายได้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
(4) สนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบกลุ่มการผลิต (Cluster)
(5) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร
(6) ส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการผลิต การตลาด การวิจัยพัฒนาสินค้า
เกษตรที่เป็นที่ต้องการของตลาด และบริหารจัดการทรัพยากรที่มแี นวโน้มได้รับผลกระทบจากสภาพ
ภูมอิ ากาศโลกที่เปลี่ยนแปลง
(7) ปรับปรุงการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
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4.2 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างภูมิคุ้มกันจาก
ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ปรับตัวรับกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกได้
อย่างยั่งยืน โดย
(1) พัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์ ผ่านการพัฒนาระบบการศึกษา และการฝึกอบรมองค์ความรู้และ
ทักษะอย่างต่อเนื่อง
(2) เสริมสร้างธรรมาภิบาลด้วยการใช้กฎระเบียบต่างๆ ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้มกี ารเชื่อมโยงการผลิตภาคอุตสาหกรรมกับอุตสาหกรรมท้องถิ่น
(4) เพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
(5) พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่เศรษฐกิจหลัก
(6) ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุตสาหกรรมหลักของประเทศอย่างต่อเนื่อง
(7) เตรียมพัฒนาพืน้ ที่เศรษฐกิจหลักแห่งใหม่ โดยใช้ประโยชน์จากที่ตงั้ ทางภูมศิ าสตร์เชื่อมโยง
เศรษฐกิจนานาชาติ ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
4.3 พัฒนาภาคบริการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสาขาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ ยกระดับคุณภาพ
แหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและชุมชน ให้เป็นแหล่งสร้างรายได้หลักของประเทศ
รวมถึงเป็นแหล่งกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา
ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดย
(1) ขยายฐานการผลิต การลงทุน การตลาด ภาคธุรกิจบริการที่มีศักยภาพและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ
(2) ส่งเสริมการใช้ความสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ
(3) พัฒนาปัจจัยแวดล้อมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(4) ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม และพัฒนายกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเชิงกลุ่ม
พืน้ ที่ที่มศี ักยภาพ
(5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเอกชน ท้องถิ่น ชุมชน ผูป้ ระกอบการรายย่อยและวิสาหกิจ
ชุมชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(6) ฟื้นฟูภาพลักษณ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ควบคู่กับการส่งเสริมตลาด
ท่องเที่ยวต่างประเทศและตลาดในประเทศ
(7) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอือ้ ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ
4.4 พัฒนาภาคการค้าและการลงทุน เพื่อลดผลกระทบจากการพึ่งพาตลาดหลักแก้ปัญหาการขาด
แคลนแรงงานและวัตถุดิบในประเทศ รวมทั้งสร้างประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนให้กับประเทศและ
ผูป้ ระกอบการของไทย โดย
(1) เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการตลาดและการกระจายผลผลิตไปสู่ตลาด
(2) พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทยในภาคการผลิตและการค้า
(3) ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ตา่ งประเทศ
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(4) ผลักดันการจัดทาความตกลงการค้าเสรี และเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงที่มผี ลบังคับ
ใช้แล้ว
4.5 พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจให้
เติบโตอย่างยั่งยืนบนฐานความรู้ ภูมปิ ัญญา ความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา
หรือผลักดันให้มีการนางานวิจัยไปต่อยอดถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์และชุมชน อันจะ
ก่อให้เกิดการแพร่กระจายขององค์ความรูแ้ ละนวัตกรรม และนาไปสู่การสร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดขี นึ้ โดย
(1) สร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้ อานวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม
(2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้ทั่วถึงและ
เพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
4.6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เพื่อพัฒนาระบบการขนส่งและสิ่งอานวยความ
สะดวกในการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับต่อการพัฒนาภาคเศรษฐกิจของประเทศ และลดภาระ
การลงทุนของภาครัฐ โดย
(1) ผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศ
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนเข้ามีสว่ นร่วมในการลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ ฐานเพิ่มขึน้
4.7 ปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ และกฎ ระเบียบต่างๆ ให้เอือ้ ประโยชน์ตอ่ การประกอบธุรกิจอย่างเป็น
ธรรม โดยสร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายของผู้ปฏิบัติให้มคี วามเป็นเอกภาพและเสมอภาค พัฒนา
บุคลากรและผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ผลักดันให้มกี ารประกาศใช้กฎหมายใหม่ๆ เพื่อรองรับการ
เปิดเสรีศกึ ษาทบทวนกฎหมายที่เอื้อต่อการพัฒนาการผลิตและบริการสร้างสรรค์และการคุ้มครองทรัพย์สนิ
ทางปัญญา รวมทั้งให้มกี ระบวนการบังคับใช้กฎหมายเพื่อพิทักษ์และปูองกันการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา
อย่างมีประสิทธิภาพ
5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค เพื่อเตรียมพร้อมและปรับตัวเข้าสู่
บริบทโลกและภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมกับเสริมสร้างความ
ได้เปรียบเชิงเศรษฐกิจจากศักยภาพที่ตงั้ ทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศส่งเสริมบทบาทไทยในเวที
ระหว่างประเทศให้เด่นชัด รวมทั้งบรรเทาผลกระทบเชิงลบและประเด็นปัญหาร่วมระหว่างประเทศ มีแนวทาง
สาคัญ ดังนี้
5.1 สร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพและบริการ
ด้านสาธารณสุข ทั้งบุคลากรและมาตรฐานการให้บริการเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ
ของภูมิภาค (Medical Hub) รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนการยกระดับทักษะฝีมอื แรงงานและทักษะด้านภาษาเพื่อ
เตรียมความพร้อมของแรงงานไทยเข้าสู่ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน
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5.2 ขยายความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ และความเป็นหุน้ ส่วนกับประเทศคู่คา้ ของไทย
ในภูมิภาคต่างๆ โดย
(1) พัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากลโดยเฉพาะรูปแบบ
บริการขนส่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การพัฒนาระบบเครือข่ายและการบริหารเครือข่าย
ธุรกิจของภาคบริการขนส่งและโลจิสติกส์ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานในภูมภิ าค
(2) ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เกี่ยวข้องเพื่อลดจานวนเอกสารต้นทุนการ
ดาเนินงาน และระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการขนส่งผ่านแดนและข้ามแดน
(3) พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของภาคเอกชนไทยทั้งใน
ด้านทักษะภาษาต่างประเทศ และความรู้ดา้ นการบริหารจัดการโลจิสติกส์
5.3 ปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น ให้พร้อมต่อ
การเชื่อมโยงทิศทางการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงในบริบทโลกอาเซียน และอนุภูมภิ าค โดย
(1) เสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ
(2) สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพืน้ ที่ในการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ให้สามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายระหว่าง
ประเทศ
(3) ส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการและเครือข่ายของสถาบันการศึกษาของไทยเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมกับประเทศในอนุภูมภิ าค
5.4 สนับสนุนการเปิดการค้าเสรีและวางแนวทางปูองกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น โดย
(1) เร่งปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ และกฎ ระเบียบต่างๆ ให้เอือ้ ประโยชน์ตอ่ การประกอบธุรกิจ
การค้า การลงทุน อย่างเป็นธรรม และผลักดันให้มกี ารประกาศใช้กฎหมายใหม่ๆ เพื่อรองรับการเปิดเสรี
ทางการค้า
(2) ส่งเสริมการจดสิทธิบัตร การคุ้มครองและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การแบ่งปัน
ผลประโยชน์ระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และนักวิจัย รวมถึงสิทธิในการครอบครองลิขสิทธิ์ใน
ผลิตภัณฑ์ที่มกี ลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรในต่างประเทศ
5.5 พัฒนาฐานลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภูมิภาค มุ่งเน้นความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างฐานการผลิตตามแนว EconomicCorridor ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์เชิงพืน้ ที่ที่สามารถ
สนองตอบการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ โดย
(1) พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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(2) พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน โดยเฉพาะการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ระบบโลจิสติกส์ มาตรฐานการให้บริการและอานวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน ขีดความสามารถของ
บุคลากรและผูป้ ระกอบการท้องถิ่น
(3) บูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเชื่อมโยงแผนพัฒนาเพื่อให้
บรรลุประโยชน์ร่วมทั้งในด้านความมั่นคงและเสถียรภาพของพืน้ ที่
5.6 สร้างความเป็นหุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเคลื่อนย้าย
แรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ ในลักษณะเกือ้ กูลกัน ผ่านกิจกรรมเชื่อมโยงห่วงโซ่การ
ผลิตและการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างกันอย่างเสรีและมีประสิทธิภาพ โดย
(1) เร่งดาเนินการด้านการยอมรับมาตรฐานฝีมอื ระหว่างประเทศเพื่ออานวยความสะดวกการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน
(2) ส่งเสริมผูป้ ระกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ตา่ งประเทศ โดยเฉพาะในประเทศเพื่อน
บ้าน ในอุตสาหกรรมที่ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานและวัตถุดิบในประเทศไทย และช่วยส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจในประเทศเพื่อนบ้าน
(3) คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ และ
สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนไทยในต่างประเทศ
5.7 เสริมสร้างความร่วมมือที่ดรี ะหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมี
จริยธรรมไม่สง่ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดย
(1) ดาเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
(2) เสริมสร้างการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่นาสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลด
มลพิษ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่มปี ระสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
5.8 ป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และเชื้อโรคที่สง่ ผลต่อความ
มั่นคงแห่งชีวิต เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงในภูมิภาค โดย
(1) พัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาข้ามชาติด้านการก่อการร้าย
ปัญหายาเสพติด และการหลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ เพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรีและสร้างความมั่งคง
ทางเศรษฐกิจ
(2) เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน โดยพัฒนาศักยภาพและความร่วมมือ
ภายในภูมิภาค
(3) ร่วมมือในการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคภัย ทั้งประเภทที่
เกิดขึ้นใหม่ในโลกและที่ระบาดซ้า
6 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากร ธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ขับเคลื่อนการผลิตและบริโภคของประเทศไปสู่การเป็นสังคมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างภูมคิ ุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ มีแนวทางสาคัญ ดังนี้
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6.1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
(1) คุ้มครอง รักษา และฟื้นฟูฐานทรัพยากร ดิน แหล่งน้า ป่าไม้ ชายฝั่งทะเล แหล่งแร่และความ
หลากหลายทางชีวภาพ
(2) พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ และการจัดการองค์ความรู้
(3) ปรับปรุงการบริหารจัดการที่ดินทั้งระบบ กระจายการถือครองที่ดินให้เกิดความเป็นธรรมและ
คุ้มครองความมั่นคงและฐานการดารงชีวิตของเกษตรกรยากจน
(4) สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์
(5) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบลุ่มน้าและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและชุมชนร่วมพัฒนาแหล่งน้า อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ร่วมกัน
(6) ส่งเสริมการอนุรักษ์ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็น
ธรรม
6.2 การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและพฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย
(1) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวติ
(2) สร้างองค์ความรูด้ ้านการบริโภคที่ยั่งยืนให้กับประชาชน ผ่านกระบวนการศึกษาในระบบ
(3) เพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการเลือกบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
(4) เสริมสร้างกลไกคุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมเครือข่าย สื่อ โฆษณา และประชาสัมพันธ์ให้
เข้ามามีบทบาทในการปรับเปลี่ยนสังคมไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืน
6.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของภาคการผลิต และบริการเพื่อนาไปสู่สังคมที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม โดย
(1) ปรับระบบการผลิตของภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดห่วงโซ่อุปทานการ
ผลิต
(2) ส่งเสริมการทาการเกษตรที่เกือ้ กูลกับระบบนิเวศ ตามแนวคิดของการทาเกษตรแบบยั่งยืน
(3) ส่งเสริมภาคบริการให้เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
(4) สร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6.4 การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน โดย
(1) พัฒนาเมืองทีเ่ น้นการวางผังเมืองที่มกี ารผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเข้าด้วยกัน
(2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ให้ความสาคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการบรรเทา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชุมชน
6.5 การยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมอิ ากาศ เพือ่ ให้สังคมมี
ความยืดหยุ่นและมีภูมคิ ุ้มกัน โดย
(1) พัฒนาองค์ความรู้ และระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึน้ จากการเปลี่ยนแปลง
ภูมอิ ากาศ
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(2) พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อรับมือกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมอิ ากาศ
(3) เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
(4) พัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมอิ ากาศ
(5) เพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกและการสร้างฐานความร่วมมือกับต่างประเทศ
6.6 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม โดย
(1) พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และส่งเสริมสิทธิชุมชน ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากร
(2) สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วม พัฒนากลไกการจัดการร่วมที่ประกอบด้วยภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรปกครองท้องถิ่น และชุมชน
(3) ปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้อย่างเสมอภาคเป็นธรรม ปรับปรุงกฎระเบียบของภาครัฐ
(4) นโยบายการลงทุนภาครัฐควรเอือ้ ต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
3.1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ

วิสัยทัศน์
“เมืองคุณภาพด้านสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
พันธกิจ
1. พัฒนาผลิตภาพการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มคี ุณภาพและมาตรฐานเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน
4. สร้างสังคมอยู่ดมี ีสุข เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่ม
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
กลยุทธ์และแนวทาง
1. การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
1.1 การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
1.1.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อให้
สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มอี ยู่อย่างจากัดได้อย่างยั่งยืน
1.1.2 บริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานโดยการก่อสร้าง
ระบบชลประทานขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก เพื่อบรรเทาอุทกภัย ภัยแล้ง และเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้า
1.1.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าภาคเกษตร เพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิต
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1.2 พัฒนาผลิตภาพสินค้าการเกษตร ได้แก่ ข้าว มันสาปะหลัง อ้อยโรงงาน พริก
ยางพารา ตลอดห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงการตลาด และเครือข่ายสินค้าเกษตร
1.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์ เพื่อลดต้นทุนการผลิ ตโดยส่งเสริมการใช้ปัจจัยผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนา
ระบบการจัดการด้านการตลาด
1.2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์และประมง
1.2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกหม่อนเลีย้ งไหมเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ไหมที่มี
คุณภาพ
1.2.4 สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ นค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ เพื่อลดต้นทุนการผลิตโดย
ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการด้านการตลาด
1.2.5 พั ฒนาโครงสร้า งพื้นฐานการเกษตร การกระจายทรัพยากรการผลิ ตทาง
การเกษตรในระดับชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร
1.2.6 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต และรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมอิ ากาศ
1.2.7 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โดยการนาภูมิปัญ ญาท้องถิ่นมาใช้และพัฒนาองค์
ความรู้ให้ชุมชน สนับสนุนการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้า
เกษตรและอาหาร
1.2.8 สนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบกลุ่มการผลิต และส่งเสริมสินค้า
เกษตรและเกษตรแปรรูปที่มมี ูลค่าเพิ่มสูง และมีโอกาสทางการตลาด
1.2.9 ส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทน การปลูกพืชพลังงานทดแทนในที่รกร้าง
ว่างเปล่าและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนจากผลผลิตทางการเกษตรและพลังงานธรรมชาติอ่นื
1.2.10 พัฒนาด้านการวางแผนพัฒนาการเกษตรและระบบสารสนเทศทางการเกษตร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการผลิต และการจาหน่ายผลผลิต
1.3 พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
1.3.1 สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สภาเกษตรกรแห่งชาติ และ
เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ให้เข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาเกษตรกร
1.3.2 ส่งเสริมการทาการเกษตรตามแนวพระราชดาริ เกษตรทฤษฏีใ หม่ เกษตร
อินทรีย์ และการทาเกษตรยั่งยืน และลดการใช้สารเคมีในการผลิตสินค้าเกษตรและการปรับปรุงคุณภาพดิน
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตร
1.3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกร
และพัฒนาการดาเนินงานขององค์กรเกษตรกรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิด
เสรีทางการค้า
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1.4 พัฒนาพืน้ ที่การเกษตร และการถือครองที่ดนิ
1.4.1 วางระบบการถือครองที่ดินการจัดที่ดินทากินและกระจายสิทธิ โดยเร่งรัดการ
ออกโฉนดที่ดนิ ให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
1.4.2 เร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์/จัดสรรที่ดินทากินให้แก่ เกษตรกรผู้ไร้ที่ทากิน และ
ประชาชนที่ยากจนให้มที ี่ดนิ เป็นของตนเองอย่างเป็นธรรม
1.4.3 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากที่ดิน โดยกาหนดแนวเขตการใช้ที่ดินอย่างเหมาะ
ทั้งเขตเกษตรเศรษฐกิจและการจัดทาผังเมือง และผังชุมชน
2. การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม
2.1 พัฒนาอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร
2.1.1 พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต (Productivity)ของภาคอุตสาหกรรม
2.1.2 ส่งเสริ มการพัฒนาพื้นที่ และโครงสร้างพื้ นฐานที่เ หมาะสมเพื่อรองรับ การ
พั ฒนาอุ ตสาหกรรมที่ มีศัก ยภาพของจังหวัด เช่ น อุ ตสาหกรรมแปรรูป ผลิตทางการเกษตรและพลังงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่โปแตช
2.1.3 ส่งเสริมการสร้างคุณค่าสินค้าอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรจาก
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
2.1.4 ส่งเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติก ส์ อุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาการผลิต การ
ขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอื่นๆ อย่างเป็นระบบ
2.1.5 ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มสินค้า (Cluster และ
Supply Chain) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
2.1.6 พัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับความสามารถด้านการบริหาร
จัดการรวมทั้งเสริมสร้างความเป็นบรรษัทภิบาลให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงรุก และอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน
2.1.7 ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นายกระดั บ ความสามารถในการ แข่ ง ขั น ของ
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า
2.2 พัฒนาฝีมอื แรงงานและบริหารจัดการแรงงานอย่างเป็นระบบ
2.2.1 สนับสนุนการฝึกอบรมแรงงานให้มีความรู้และพัฒนาทักษะฝีมือที่ได้มาตรฐาน
สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อเตรีย มการรองรั บ การเปิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี
ภายใต้ประชาคมอาเซียน รวมทั้งฝึกอาชีพอิสระให้กับคนหางานตามความต้องการของตลาดแรงงาน
2.2.2 ส่ ง เสริ ม ให้ ก ลุ่ ม บุ ค คลพิ เ ศษมี โ อกาสและทางเลื อ กในการท างานภาค
อุตสาหกรรมและมีความเสมอภาคในการจ้างงาน
2.2.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดมาตรฐาน
แรงงานการคุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิตามมาตรฐานแรงงาน จัดระบบการคุ้มครองแรงงานนอกระบบให้
ครอบคลุมมากขึ้น
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2.2.4 พัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพและมีการ
พัฒนาระบบค่าจ้าง
2.2.5 ส่งเสริมความปลอดภัยในการทางาน แรงงานสัมพันธ์ มีสวัสดิการแรงงานและ
มีหลักประกันความมั่นคงในการดารงชีวติ
2.2.6 จัดระเบียบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ จัดระบบแรงงาน
ต่างด้าวให้เหมาะสมกั บความต้องการของภาคเอกชน และการรัก ษาความสงบเรียบร้อยและความมั่งคง
ภายในประเทศ
2.3 พัฒนาและส่งเสริมการทาเหมืองแร่โปแตซ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
2.3.1 ผลักดันอุตสาหกรรมเหมืองแร่โปแตซของจังหวัดไปสู่นโยบายระดับชาติ
2.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อรองรับการเกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
จากแร่โปแตซ
3. การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของสินค้าและบริการ
3.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพ
3.1.1 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง พัฒนาบุคลากร
และผูป้ ระกอบการให้มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของภาคการผลิตและ
บริการ
3.1.2 ส่ง เสริ ม การด าเนิ น งานวิ จั ย และพัฒ นาผลิ ต ภั ณฑ์ ชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น ให้ มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน โดยใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับองค์ความรู้สมัยใหม่ ส่งเสริม
กิจกรรมการประกวดแข่งขันการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชนและผูป้ ระกอบการ
1.1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน สนับสนุนให้มศี ูนย์
กระจายและแสดงสินค้า และพัฒนาช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
3.1.4 เสริมสร้างชุมชนให้มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
องค์ความรู้ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของสินค้า มีการรวมกลุ่มผู้ผลิตเชิงธุรกิจ
พึ่งพาตนเองได้
3.2พัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่ายด้านการตลาด
3.2.1 พัฒนาองค์ความรูด้ ้านการตลาดโดยเพิ่มบทบาทศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบ
การให้ครอบคลุมสินค้าและบริการ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ ตลอดจนเสริ มสร้างองค์ก ร
วิสาหกิจชุมชน (SMEs) ให้เกิดความเข้มแข็ง และเข้าถึงแหล่งทุนได้
3.2.2 สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการทั้งในระดับจังหวัด และภูมิภาคเพื่อ
เพิ่มช่องทางทางการค้า และกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภคให้มีความรวดเร็วและทั่วถึง รวมทั้ง
เชื่อมโยงเครือข่ายการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน
3.2.3 จัด ตั้ งศูนย์ป ระสานการลงทุนด้ านอุตสาหกรรมและพาณิช กรรมในระดั บ
จังหวัดเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
กลยุทธ์และแนวทาง
1. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมาตรฐาน
1.1 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มศี ักยภาพให้
มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวชัน้ นาของภาคอีสาน
1.2 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงมาตรฐานสิ่ง
อานวยความสะดวก ความปลอดภัย และสุขอนามัย ตลอดจนให้ความสาคัญกับการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของ
ผูพ้ ิการและผู้สูงอายุ
1.3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรและท่องเที่ยวได้ตลอดปีและทุกฤดูกาล
2. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
2.1 ประชาสัมพั นธ์ เผยแพร่กิจกรรมการตลาดของแหล่งท่องเที่ย วที่มีศัก ยภาพไปยั ง
ตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย
2.2 ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อ
สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว
2.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และบริการให้มคี ุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ
2.4 พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชน และบริการ เพื่อพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยวที่
สร้างสรรค์จากเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้ความรูแ้ ละนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
2.5 พัฒนาและปรับปรุงศูนย์สารสนเทศด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยง
ข้อมูลการท่องเที่ยวระดับจังหวัดเข้ากับการท่องเที่ยวในระดับชาติ เพื่ออานวยความสะดวกให้กับนักท่อง
เที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
3. ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน
3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน
ให้ เ ข้ า มามี บ ทบาทในการบริ ห ารจัด การการท่ อ งเที่ย วที่ บู ร ณาการเชื่อ มโยงกั บ วิ ถี ชี วิ ต วั ฒ นธรรม และ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน
3.2 สนับสนุนพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วม
3.3 สนับสนุนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวในพืน้ ที่เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
3.4 ส่งเสริมให้มกี ารจัดตัง้ ศูนย์จาหน่ายสินค้าชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มทางเลือก
ในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น
3.5 การดูแลรักษาความปลอดภัยและให้บริการอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
อย่างมีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์และแนวทาง
1. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุก
ภาคส่วน ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
1.2 การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
รวมทั้งแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดนิ ของรัฐ และลดข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดนิ ของรัฐ
1.3 ควบคุมการใช้ประโยชน์พื้นที่ต้นน้าและการใช้สารเคมีการเกษตรในพื้นที่ต้นน้าอย่าง
เข้มงวด
1.4 พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพดิน การแก้ไขปัญหาดินเค็ม ดินขาดอินทรีย์ วัตถุ และการชะ
ล้างพังทลายของหน้าดิน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร
1.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรลุ่มน้าและองค์กรท้องถิ่นในการจัดการน้าและ
การจัดทาแผนบริหารจัดการน้าในแต่ละลุ่มน้าอย่างบูรณาการที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่นอาเภอและ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการจัดการน้า
2. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
บูรณาการ
2.1 พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และส่งเสริมสิทธิชุมชนในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนกระบวนการมีสว่ นร่วมและพัฒนาศักยภาพของ
ท้องถิ่น
และชุมชนเพื่อให้เกิดความเป็นหุน้ ส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม
2.2 ส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนเกิดการรวมกลุ่มและการสร้างเครือ
ข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความตระหนักและทัศนคติที่เป็นมิตรกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.3 เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการกาจัดขยะมูลฝอยและการ
จัดการน้าเสียชุมชน
2.4 ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการกาหนดเขตและการจัดการเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม
ในพืน้ ที่อนุรักษ์ที่มคี วามสาคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
2.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดการองค์ความรู้ เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการวางแผนและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.6 การสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพโดยการอนุรักษ์ การวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมท้องถิ่นและพืชพืน้ บ้าน เพื่อสร้างนวัตกรรมในการผลิต
สินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
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2.7 ส่งเสริมเกษตรกร ชุมชน และท้องถิ่นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้อง
ถิ่นในการใช้พลังงานทดแทน การผลิตพืชพลังงานทดแทน การปลูกพืชพลังงานทดแทนในที่ดินรกร้างเพื่อสร้าง
รายได้ และลดรายจ่ายด้านพลังงาน
3. การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
3.1 การจัดทาแผนที่เพื่อบ่งชี้พื้นที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ และจังหวัด
โดยจัดลาดับความสาคัญพืน้ ที่เสี่ยง เพื่อกาหนดแนวทางเฝ้าระวัง และแนวทางบรรเทาและป้องกันผลกระทบ
3.2 พั ฒนาการจัด การภัย พิบัติใ ห้มีป ระสิท ธิภาพ สามารถรองรับ การเกิดภัย พิบัติ ที่
รุนแรงในอนาคต โดยให้ความสาคัญกับการบูรณาการและสร้างเอกภาพในการบริหารจัดการ
3.3 พัฒนาระบบงานอาสาสมัคร โดยการวางระบบเพื่อส่งเสริมการดาเนินงานของภาค
ส่วนต่างๆ ให้มมี าตรฐานตามหลักสากล
3.4 สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียนและท้องถิ่นให้มีการเตรียมความ
พร้อม จัดทาแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ และการซักซ้อมรับมือภัยพิบัติอย่างสม่าเสมอ
3.5 พัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งมีขีดความสามารถในการับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศเพื่อให้สังคมมีภูมิคมุ้ กัน
3.6 การถ่ายทอดองค์ความรูเ้ กี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศให้ทุกภาคส่วนได้
ทราบ เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการร่วมกันดาเนินการแก้ไขและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์และแนวทาง
1. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
1.1 เพิ่มศักยภาพและส่งเสริมให้ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีบทบาทนาในการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งร่วมกับครอบครัว ชุมชน และสถาบันการศึกษา ในการสร้าง
ค่านิยมครอบครัวอบอุ่น และการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมนาความรู้
1.2 สร้างเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น และทุกภาคส่วน เข้ามามีสว่ นร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะ
วัฒนธรรม เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมที่มผี ลกระทบต่อการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมของเด็ก และ
เยาวชน และฟื้นฟูเผยแพร่สืบสานคุณค่าของวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม ซึ่งเป็นวิถีชวี ิตที่ดีงาม
1.3 สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนและประชาชนผูม้ ีความรูค้ วามสามารถด้านวัฒนธรรม
ได้มเี วทีแสดงออก เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งในระดับชุมชนและระดับ
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
1.4 พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มขี ีดความสามารถที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับการพัฒนาความรูท้ างวิชาการและสติปัญญาทางอารมณ์ที่เข้มแข็ง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสังคม
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1.5 เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่โดยส่งเสริมให้ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมกับชุมชน สามารถวางและจัดทาผังเมือง การจัดบริการขัน้ พื้นฐาน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่
เหมาะสมในพืน้ ที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชน ควบคู่
กับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสาธารณะ และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
1.6 ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนจากสภาวัฒนธรรมหมู่
บ้าน สูส่ ภาวัฒนธรรมตาบล
1.7 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา มีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม
1.8 ขยายโอกาสการมีงานทาและเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ
1.9 ส่งเสริมและสร้างการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
โดยการจัดกิจกรรมและเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกีฬาและนันทนาการ
1.10 ส่งเสริมและพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพโดยการพัฒนาและนาวิทยา
ศาสตร์ทางการกีฬามาใช้อย่างจริงจัง
1.11 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีการออกกาลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจา เพื่อ
เสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. การพัฒนาการศึกษา
2.1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ ปลูกฝังจิตสานึกค่านิยม คุณธรรม วัฒนธรรม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 สร้างโอกาสและทางเลือกสาหรับประชาชนในการเข้าถึงบริการการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ ตลอดจนสร้างปัจจัยและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรูต้ ลอดชีวิตอย่างต่อ
เนื่องให้กับคนทุกช่วงวัย
2.3 ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ เพื่อการเรียนรูใ้ ห้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
2.4 สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา และสร้างหลักประกัน
โอกาสทางการศึกษาแก่ผดู้ ้อยโอกาส ผูย้ ากไร้และผู้พิการ รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการให้
บริการและช่วยเหลือทางการศึกษาให้กับผูย้ ากไร้และผู้ด้อยโอกาส
2.5 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชน/วิสาหกิจ
ชุมชน ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ช่างท้องถิ่น ทักษะอาชีพสู่ชุมชน รวมทั้ง การรับรองและตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าชุมชน
2.6 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้สอด
คล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
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3. การพัฒนาการสาธารณสุข
3.1 เพิ่มประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างไม่
เป็นอุปสรรค รวมทั้งพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
3.2 พัฒนาระบบบริการวิชาการและการบริหารจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้
มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งการดูแลสุขภาพของคนใน
ชุมชนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่าย
3.4 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประเมินความเสี่ยงและเตือนภัยสุขภาพ
รวมทั้ง
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
3.5 สนับสนุนสร้างแรงจูงใจ ทักษะความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อรองรับการ
ขยายภารกิจในการปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรือ้ รัง โดยเชื่อมโยงการดาเนิน
การร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
4.1 ส่งเสริมประชาชนให้มีสว่ นร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สร้างกลไกชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อให้
เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรชุมชนและผูน้ าชุมชนให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการ
และการมีสว่ นร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมของชุมชน
4.3 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการพัฒนาชุมชน ผ่านกลไกการพัฒนาศักยภาพของหมูบ่ ้านและชุมชน
4.4 ส่งเสริมและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีการบริหารจัดการที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
5. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5.1 พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐแก่ประชาชน โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและเครื่องมืออันทันสมัยมาใช้ในการให้บริการเชิงรุก เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
5.2 พั ฒ นาสมรรถนะข้ า ราชการให้ มี จิ ต ส านึ ก สาธารณะ มาตรฐานด้ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรม ธรรมาภิบาล และทัศนคติที่เอื้อต่อการบริการประชาชน
5.3 สร้างจิตสานึกค่านิยม จรรยาบรรณ ของข้าราชการในการปฏิบัติราชการด้วย
คุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการอย่างต่อเนื่อง
5.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทาแผนพัฒนาในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้ง
เสริมสร้างขีดความสามารถของอาเภอในการประสานและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับชุมชนตาบลและ
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อาเภอ
ให้สามารถเชื่อมโยงกับการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ระบบแผนและงบประมาณของจังหวัด
สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาพืน้ ที่ได้ตรงตามความต้องการของประชาชน
5.5 ส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริหารทรัพยากรบุคลไปสู่ระบบที่เป็นสากลและมีประสิทธิภาพ
6. การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
6.1 ส่งเสริมการมีส่ว นร่วมของชุมชน/ประชาชนในการรักษาความสงบเรีย บร้อยของ
หมู่บ้าน/ชุมชน การแก้ ไขปัญหายาเสพติดในเชิงรุก และพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดในหมูบ่ ้าน/ชุมชน
6.2 เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติด และผู้มีอิทธิพลในทุกๆ ด้าน ดาเนินการป้องกัน
มิให้กลุ่มเสี่ยงตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด ตลอดจนบาบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้สามารถกลับไป ใช้ชีวิต ใน
สังคมได้ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
6.3 เสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ของรัฐในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและระงับข้อ
พิพ าทเบื้ อ งต้น รวมทั้ง การรั ก ษาความสงบเรีย บร้ อ ย เสริม สร้ างความปลอดภั ย ป้ องกั น และปราบปราม
อาชญากรรมในพื้นที่
6.4 คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและผู้บริโภคเชิงรุก เสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอานวยความยุติธรรม
3.1.3 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายการพัฒนาของผูบ้ ริหารท้องถิ่นยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานทุกระดับ
ซึ่งได้จาแนกนโยบายเพื่อการบริหารงานได้เป็น 2 ระยะ คือ
1) ระยะเร่งด่วน
2) ระยะ 4 ปี
ระยะเร่งด่วน หมายถึง จะดาเนินการทันทีหลังจากขั้นตอนกระบวนการแถลงนโยบายต่อสภา
เสร็จสิน้ ลง โดยได้กาหนดระยะเวลาดาเนินการไว้ 1 ปี ซึ่งจักต้องก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่ง อย่างใด
ให้เห็นเป็นรูปธรรม ดังนี้
1. สร้างความปรองดอง สมานฉันท์
2. สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานะ บทบาท อานาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบล เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนัก และรับรู้อย่างเข้าใจ อันจะส่งผลก่อให้เกิดการยอมรับ และมีสว่ นร่วมใน
การพัฒนาองค์กรต่อไป
3. ปรับปรุงองค์กรให้เกิดความคล่องตัว เพื่อให้บริการประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนา
5. ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายอาสาพัฒนาตาบลภูแลนคา
6. ปรับปรุงถนนระหว่างหมู่บ้านให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง
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7. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง
8. แก้ไขปัญหาประปาหมู่บ้าน
9. สารวจ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย โครงสร้างอาชีพ, โครงสร้างระบบน้า, โครงสร้างหนีส้ ิน,
โครงสร้างการศึกษา และกลุ่มเยาวชน กลุ่มเสี่ยง เพื่อเตรียมวางแผนพัฒนาอย่างยั่งยืน
10. ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อคนอาสา เช่น อปพร., อสม. , ทหารกองหนุน เป็นต้น
11. จัดตัง้ 7 กองทุน เพื่อการพัฒนา
11.1 กองทุนพัฒนาหมูบ่ ้าน
11.2 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
11.3 กองทุนพัฒนาการศึกษา
11.4 กองทุนพัฒนาการกีฬา
11.5 กองทุนส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น
11.6 กองทุนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
11.7 กองทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
12. สารวจข้อมูลการใช้ทรัพยากรจากป่า อุทยานแห่งชาติภูแลนคา
13. จัดนาร่องการประกอบอาชีพ ฉบับมืออาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
14. ส่งเสริมให้มหี นึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์เด่น เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
15. ส่งเสริมให้จัดทาบัญชีครัวเรือนเป็นปัจจุบัน เพื่อนาข้อมูลไปใช้วางแผนพัฒนาอย่างยั่งยืน
16. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ประเภทสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้
ระยะ 4 ปี หมายถึง การดาเนินงานตลอดระยะเวลา 4 ปี คณะผูบ้ ริหารชุดนีจ้ ะทุ่มเทความรู้
ความสามารถ เพื่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดขี นึ้ โดยจาแนกกลุ่มงานออกเป็นด้านต่างๆ จานวน
9 ด้าน เป็นดังนี้
1. ด้านสังคมและคุณภาพชีวติ
1.1 จัดตัง้ กองทุนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.2 ภูแลนคาดินแดนน่าอยู่ เนรมิตตาบลภูแลนคาให้สะอาด สวยงามน่าอยู่
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
สตรี คนชรา และผูด้ ้อยโอกาส
1.4 สวัสดิการเพื่อประชาชน ครบวงจร ทุกระดับ
1.5 อุม้ ชูคนพิการและครอบครัว
1.6 ภูแลนคาดินแดนมหัศจรรย์
1.7 ภูแลนคาปลอดยาเสพติด
1.8 จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการใช้งาน
1.9ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการออมเพื่อจัดกิจกรรมสวัสดิการชุมชนตั้งแต่เกิดแก่เจ็บ
ตาย
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1.10 เสี่ยวภูแลนคา
1.11 คนต้นแบบ (บันทึกคนดี คืนคนดีสู่สังคม)
2. ด้านการบริหารและการมีส่วนร่วม (การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี)
2.1 การบริหารงานทันสมัยโปร่งใสเป็นธรรมเน้นหลักกระจายอานาจยึดหลักธรรมาภิบาล
2.2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
2.3 เชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อการพัฒนาทั้งระบบ ทุกระดับ
2.4 ส่งเสริมประชาธิปไตยในทุกระดับ เน้น กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
3.1 จัดตัง้ กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน
3.2 น้าไหล ไฟสว่าง หนทางสะดวก ประปาทั่วถึง
3.3 จัดหาระบบน้าเพื่อการเกษตร
3.4 ส่งเสริมพลังงานทดแทน
3.5 เครือข่ายสื่อสาร เพื่อประชาชน
3.6 จัดหาระบบกาจัดขยะ สิ่งปฏิกูล ครบวงจร
4. ด้านวัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา
4.1 จัดตั้งกองทุนส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น
4.2 สืบสานประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่
4.3 วัดคือศูนย์กลางทางจิตใจ
4.4 หนึ่งหมูบ่ ้าน หนึ่งวัฒนธรรมเด่น
5. ด้านส่งเสริมสุขภาพประชาชน
5.1 จัดตัง้ กองทุนพัฒนาการกีฬา
5.2 เอาดีทางกีฬา
5.3 ภูแลนคาปลอดโรค
5.4 ส่งเสริมการออกกาลังกาย
5.5 ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย
6. ด้านการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 จัดตัง้ กองทุนพัฒนาการศึกษาเพื่อเป็นเครื่องมือส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา เน้น
ความสะดวกรวดเร็ว และประสิทธิภาพเนื่องจากคณะกรรมการบริหารมาจากตัวแทนสถานศึกษาและ
ผูเ้ กี่ยวข้อง
6.2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เชิดชูปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อสร้างขวัญกาลังใจและแบบ
อย่างที่ดีตอ่ สังคม
6.3 หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งแหล่งเรียนรู้ เพื่อเป็นฐานข้อมูลหรือฐานองค์ความรู้ชุมชน
6.4 ส่งเสริมศิลปะการแสดง และดนตรี
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6.5 ส่งเสริมผู้มีพรสวรรค์ความสามารถพิเศษ
6.6 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
7. ด้านอาชีพ
7.1 ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การจัดหาพันธุ์พชื , ปุ๋ย หรือ
ด้านวิชาการ
7.2 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมี
7.3 ส่งเสริมการเลีย้ งสัตว์ ประเภทสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้
7.4 ควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ เช่น โครงการ 20 บาท รักษาทุกโรคสัตว์
7.5 ให้มตี ลาดกลางซือ้ ขายสินค้าประจาตาบล
7.6 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครบวงจร
7.7 จัดตัง้ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อสนับสนุนเงินทุนสาหรับประกอบอาชีพ
ของประชาชน
7.8 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เพื่อสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยว
7.9 หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์เด่น (OTOP Phulanka)
7.10 ให้มีคา่ ยลูกเสือภูแลนคา เพื่อสร้างรายได้
7.11 แรงงานคืนถิ่น
7.12 เกษตรแบบยั่งยืน
8. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.1 จัดตั้งกองทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.2 ต้นไม้คอื ชีวิต รักษาสิ่งประดิษฐ์ทางธรรมชาติ
8.3 เครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. ด้านการผังเมืองและสาธารณสมบัติแผ่นดิน
9.1 กาหนดผังเมือง เพื่อการพัฒนา
9.2 จัดทาแนวเขตตาบล หมู่บ้าน
9.3 ใส่ใจดูแล รักษา พื้นที่สาธารณะ
3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
3.2.1 การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคาร่วมกับคณะทางานในพืน้ ที่ตาบล
ได้ดาเนินงานจัดทา
ประชาคมเพื่อจัดทาแผนบูรณาการชุมชนระดับตาบล พ.ศ.2557-2559 โดยได้แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ของปัญหา
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านดินและน้าเพื่อการเกษตร ด้านสาธารณสุข ด้าน
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การเมืองการบริหาร ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดังนี้
ชื่อปัญหา
สภาพปัญหา
1.1 ประชาชนไม่มเี อกสารสิทธิ์ในที่ดนิ ทากิน
1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
1.2 ประชาชนขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ
1.3 ประชาชนไม่มอี าชีพเสริม
1.4 คุณภาพผลผลิตทางการเกษตรต่า
1.5 ต้นทุนการผลิตสูง
1.6 ขาดการรวมกลุ่มในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
1.7 ไม่มอี านาจต่อรองทางการค้า
1.8 ขาดการส่งเสริมพัฒนาทักษะทางอาชีพ
1.9 ไม่มตี ลาดกลางการซื้อขายสินค้า
1.10 การเคลื่อนย้ายแรงงานไปทางานต่างถิ่น
1.11 แหล่งท่องเที่ยวขาดการพัฒนา
2. ปัญหาด้านสังคม
2.1 ครอบครัวและชุมชน
2.2.1 ผู้สูงอายุ ผูพ้ ิการ ขาดคนดูแล
2.2.2 คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวม
2.2.3 ปัญหาความขัดแย้งของคนในชุมชน
2.2.4 ปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งในกลุ่มวัยรุ่น
2.2.5 ปัญหาการเล่นพนัน และอบายมุขต่างๆ
2.2 ปัญหายาเสพติด
2.2.1 ปัญหาการติดยาเสพติดและพฤติกรรมเลียนแบบใน
กลุ่มเสี่ยง
2.2.2 ผูต้ ิดยาเสพติดไม่ยอมรับการบาบัด
2.3 ปัญหาด้านการกีฬาและนันทนาการ
2.3.1 สถานที่สาหรับเล่นกีฬาออกกาลังกาย และที่
พักผ่อนหย่อนใจมีไม่เพียงพอ
2.3.2 ขาดอุปกรณ์การกีฬาสาหรับเล่นกีฬาออกกาลังกาย
2.3.2 ประชาชนขาดการออกกาลังกาย
3. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 การคมนาคม
3.1.1 การสัญจรไป-มา ไม่สะดวก เนื่องจากถนนส่วนใหญ่
เป็นถนนลูกรังและแคบ
3.2 การสาธารณูปโภค
3.2.1 ระบบไฟฟ้า ประปา ไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน
3.2.2 ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมูบ่ ้านมีไม่เพียงพอ
3.2.3 ระบบไฟฟ้าขัดข้อง
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ชื่อปัญหา
3.2 การสาธารณูปโภค

4. ปัญหาด้านคุณภาพดินและแหล่งน้า
4.1 ปัญหาที่ดนิ ทากิน

4.2 แหล่งน้าเพื่อการเกษตร

5. ปัญหาด้านสาธารณสุข
5.1 การป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อ

6. ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร
6.1 ด้านการเมืองการปกครอง

6.2 ด้านการบริหารและการจัดทาบริการ
สาธารณะ

สภาพปัญหา
3.2.4 ระบบน้าประปาไม่ได้คุณภาพ
3.2.5 ปริมาณน้าไม่เพียงพอสาหรับผลิตน้าประปา
3.2.6 ขาดบุคลากรที่มคี วามรูด้ ้านการดูแลระบบประปา
3.2.7 ปัญหาด้านโทรคมนาคมไม่ครอบคลุมทั่วพื้นที่
4.1.1 ดินสาหรับการเกษตรไม่มคี ุณภาพขาดความอุดม
สมบูรณ์
4.1.2 ขาดการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของดิน
4.2.1 แหล่งน้าธรรมชาติมีวัชพืช และตื้นเขิน
4.2.2 ขาดระบบการกักเก็บน้า
4.2.3 ขาดการบริหารจัดการน้าที่ดี
5.1.1 การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
5.1.2 ขาดความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องสุขภาพอนามัย และการ
ป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่ดพี อ
5.1.3 บุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ไม่เพียงพอเหมาะสมกับ
พืน้ ที่
5.1.4 ผู้ป่วยที่เกิดจากโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อมีจานวน
เพิ่มขึน้
6.1.1 ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง
6.1.2 ประชาชนยังไม่เห็นถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองการปกครอง
6.1.3 ประชาชนขาดความรูเ้ กี่ยวกับกฎหมายด้านการศึกษา
ภาคบังคับ
6.1.4 ประชาชนขาดความรูเ้ รื่องสิทธิ บทบาท หน้าที่ของตน
และของหน่วยงานต่างๆ
6.2.1 บุคลากรขาดความรูค้ วามชานาญในการปฏิบัติงาน
6.2.2 การให้บริการสาธารณะยังไม่ทั่วถึง
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ชื่อปัญหา
7. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
7.1 ด้านการศึกษา

7.2 ด้านศาสนาและวัฒนธรรม

8. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

9. ปัญหาด้านผังเมือง

สภาพปัญหา

7.1.1 วัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอ
7.1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดมาตรฐาน
7.1.3 บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณวุฒไิ ม่ตรงตาม
มาตรฐาน
7.1.4 ประชาชนขาดทักษะภาษาต่างประเทศ
7.1.5 ขาดเงินทุนในการศึกษาต่อ
7.2.1 ประชาชนไม่เห็นความสาคัญในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
7.2.2 ขาดการส่งเสริมภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
7.2.3 ประชาชนห่างเหินกิจกรรมทางศาสนา
8.1 ปัญหาดินขาดคุณภาพและความอุดมสมบูรณ์
8.2 ปัญหาการบุกรุกตัดไม้ทาลายป่าในพืน้ ที่เขตอุทยาน
และพืน้ ที่ป่าสงวน
8.3 ปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์
8.4 ปัญหาไฟป่า
8.5 ปัญหาแนวตลิ่งคูคลองพังทลายและตื้นเขิน
8.6 ปัญหาการใช้สารเคมีทางการเกษตร
8.7 ปัญหาการขาดจิตสานึกในการอนุรักษ์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9.1 แนวเขตหมูบ่ ้านและตาบลไม่ชัดเจน
9.2 ขาดระบบการจัดการผังเมืองที่ดี
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3.2.2 การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตขององค์กร
องค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคา ได้วเิ คราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
โอกาสการพัฒนาในอนาคต โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค)
ดังนี้
จุดแข็ง (S:Strensth)
1. มีทรัพยากรป่าไม้ ภูเขา และมีน้าชีไหลผ่านตอนบนเหมาะที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์
2. เป็นแหล่งกาเนิดต้นน้า ห้วย หนอง คลอง บึง หลายสาย
3. มีทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ผักหวาน เห็ด หน่อไม้ อึ่งอ่าง ฯ
4. มีพ้นื ที่เหมาะสมในการทาการเกษตร เหมาะแก่การเพาะปลูกเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว อ้อย
มันสาปะหลัง และยางพารา
5. มีผลผลิตทางการเกษตรได้แก่ ข้าว อ้อย มันสาปะหลัง ยางพารา
6. มีโรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส 1 แห่ง โรงเรียน
มัธยมศึกษา 1 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง สามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนได้อย่างเพียงพอ
7. มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ถือปฏิบัติสบื เนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน
8. ผูน้ าชุมชนสมานสามัคคีมีความร่วมมือกันในการปกครองและการบริหารการพัฒนา
9. มี อบต. ที่มศี ักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือด
ร้อนของประชาชน
10. มีการประสานความร่วมมือกันระหว่าง อบต. กับภาคีเครือข่าย
11. มีพ้นื ที่สาธารณะที่เอือ้ ต่อการจัดทาบริการสาธารณะ
12. มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ร้านค้าชุมชน ที่เอื้อประโยชน์ให้กับคนในชุมชน
13. ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะ ด้านโครงสร้างพื้นฐานมีเส้นทางเชื่อมครบทุก
หมูบ่ ้านและเชื่อมระหว่างตาบล
จุดอ่อน (W:Weakness)
1. ทรัพยากรธรรมชาติถูกบุกรุกทาลาย
2. ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล
3. มีแหล่งต้นน้าแต่ขาดการพัฒนาระบบการกักเก็บที่ดที าให้นาไม่
้ พอใช้ตลอดปี
4. ขาดระบบการวางผังที่ได้มาตรฐาน
5. เส้นทางคมนาคมยังไม่ได้มาตรฐาน
6. ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการมีไม่เพียงพอ
7. ประชาชนยังขาดความเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของตน
8. เด็กและเยาวชนบางส่วนที่มีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเสพสารเสพติด
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9. ปัญหาหนีส้ ินในครัวเรือน
10. ประชาชนขาดแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการลงทุนในอัตราดอกเบีย้ ต่า
11. พืน้ ที่การเกษตรส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์
12. ที่ดนิ ส่วนใหญ่เป็นของ สปก.และป่าสงวนแห่งชาติ ถูกจากัดในด้านการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
มูลค่าของที่ดิน เช่น การพัฒนาด้านกิจการพาณิชย์
13. ประชาชนยังมีคา่ นิยมที่ใช้สารเคมีในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
14. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า การลงทุนเพื่อการผลิตสูง
15. แหล่งท่องเที่ยวในพืน้ ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก ขาดการบริหาร
จัดการ
16. ขาดการส่งเสริมด้านการกีฬา
โอกาส (O:Opportunity)
1. จังหวัดชัยภูมสิ ามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคา ที่มแี ผน
งานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
2. มีความเหมาะสมในการลงทุนด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
3. สามารถพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว
4. การกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นเพิ่มโอกาสในการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปั ญหาและ
ความต้องการของประชาชนทาให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ดียิ่งขึ้น และมีอิสระในการบริหารจัดการในพื้นที่
มากขึ้น
5. รัฐบาลมีนโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง
6. นโยบายสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ.2558
อุปสรรค (T:Threat)
1. การจัดสรรงบประมาณและระยะเวลาการเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับเวลาดาเนินการ
2. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
3. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
4. ปัจจัยการผลิตในภาคเกษตรมีราคาสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อการผลิตภาคเกษตรและความ
เป็นอยู่ของประชาชน
5. ผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมืองระดับประเทศ
6. ปัญหาภัยคุกคามต่างๆ จากการเปิดเสรีการค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน
7. ปัญหาภัยธรรมชาติ
8. การกระจายอานาจยังไม่มปี ระสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
9. ระดับการศึกษาของประชาชนอยู่ในเกณฑ์ต่า
10. ทัศนคติที่เหมาะสมต่อการพัฒนาของผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในเกณฑ์ต่า
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บทที่ 4
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
4.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคา
“การบริหารอย่างมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกษตรกรรมคุณภาพยั่งยืน มุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
4.2 พันธกิจการพัฒนา
พั น ธกิ จ ที่ 1 สร้ า งระบบการบริ ห ารจั ด การบ้ า นเมื อ งที่ ดี ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลโดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหาร
และการปกครอง
พันธกิ จที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ย วทางธรรมชาติเ ชิงอนุรัก ษ์แบบบูรณาการ
ร่วมกันให้เกิดความพร้อมเพรียงรองรับนักท่องเที่ยว
พันธกิจที่ 3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนโดยใช้แนวทางการ
มีสว่ นร่วมของประชาชน
พันธกิจที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและ
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของจานวนประชากรในอนาคตและเศรษฐกิจ
ของท้องถิ่น
พันธกิจที่ 5 พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมส่งเสริมให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และมี
ครอบครัวที่อบอุ่น สังคมอยู่ดีมีสุข
พันธกิจที่ 6 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พั นธกิ จ ที่ 7 พั ฒ นาผลิ ตผลการเกษตรให้มี คุณ ภาพและยั่ ง ยืน รองรั บ การเข้ าสู่ ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
4.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา / เป้าประสงค์
1. การบริหารจัดการที่ดีชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย บ้านเมืองสงบสุข มีความโปร่งใส
ในการบริหารและการปกครอง
2. แหล่งท่องเที่ยวมีมาตรฐาน รองรับนักท่องเที่ยว สร้างรายได้เสริมแก่ชุมชน
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ และยั่งยืน
4. การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการสะดวก ทั่วถึง และได้มาตรฐาน
5. ประชาชนมีคุณภาพพร้อมคุณธรรม มีความรูแ้ ละอนามัยที่ดี
6. ประชาชนมีชีวติ ความเป็นอยู่ที่ดีข้นึ ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วัด
(Goal)
(Kpi)
1) การบริหารจัดการที่ดีชุมชนมีความเป็น 1. ร้อยละของจานวนประชากร มี
ระเบียบเรียบร้อย บ้านเมืองสงบสุข มี
ส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา
ความโปร่งใสในการบริหารและการ
ตรวจสอบการบริหารงาน
ปกครอง
2. ร้อยละของจานวนประชาชนที่
ได้รับบริการที่ดี
2) แหล่งท่องเที่ยวมีมาตรฐาน รองรับ
1.จานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้
นักท่องเที่ยว สร้างรายได้เสริมแก่ชุมชน
มาตรฐาน
3) ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
อุดมสมบูรณ์ และยั่งยืน

ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline
เป้าหมาย (Targets)
Date)
ปี 57-61 ปี 57 ปี 58 ปี 59
1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
100%
80% 85% 90%
วางแผนพัฒนาตรวจสอบการ
บริหารงาน คิดเป็นร้อยละ 75 ของ
ประชาชน
2. ประชาชนร้อยละ 80 ของ
100%
84% 90% 92%
ประชาชนที่ได้รับการบริการที่ดี
1.แหล่งท่องเที่ยวในตาบลยังไม่ได้
2 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 2 แห่ง
มาตรฐาน

1. ร้อยละของงบประมาณที่ดาเนิน
การกิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. ส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 0.7
(งบประมาณรายจ่ายปี 2556)
4) การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 1. ร้อยละของถนนที่มีความสะดวก 1. ถนนมีความสะดวกและได้
สะดวกและทั่วถึง
และได้มาตรฐาน
มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 20 ของ
ถนนทั้งหมด
2. ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 2. ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้คดิ เป็นร้อย
ละ 90 ของครัวเรือนทั้งหมด
3. ร้อยละของครัวเรือนที่มนี ้าประปา 3. ครัวเรือนมีน้าประปาใช้คิดเป็น
ใช้
ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
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ปี 60
95%

ปี 61
100%

96%

100%

2 แห่ง

2 แห่ง

3%

1.2%

1.7%

2.2%

2.6%

3.0%

60%

25%

30%

40%

50%

60%

100%

92%

94%

96%

98%

100%

100%

84%

90%

92%

96%

100%

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วัด
(Goal)
(Kpi)
5) ประชาชนมีคุณภาพพร้อมคุณธรรม มี 1. ร้อยละของงบประมาณที่ดาเนิน
ความรู้และอนามัยที่ดี
การกิจกรรมการศึกษา การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน่
2. ร้อยละของเด็กที่ได้รับการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน
3. ร้อยละประชาชนที่เข้ารับบริการ
สุขภาพ
6) ประชาชนมีชีวติ ความเป็นอยู่ท่ดี ีขน้ึ
ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพา
ตนเองได้

ข้อมูลพื้นฐาน
เป้าหมาย (Targets)
(BaselineDate)
ปี 57-61 ปี 57 ปี 58 ปี 59
1. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
30%
28% 29% 30%
ประเพณีวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ
27 (งบประมาณรายจ่ายปี
2556)
2.เด็กร้อยละ 100 ได้รับการศึกษา
100% 100% 100% 100%
ขั้นพืน้ ฐาน
3. ประชาชนที่เข้าถึงบริการทาง
100%
84% 90% 92%
สุขภาพร้อยละ 80 ของประชาชน
ทั้งหมด
1. ร้อยละของครัวเรือนทีม่ ีรายได้ตาม 1. ครัวเรือนที่มีรายได้ตามเกณฑ์
100%
92% 94% 96%
เกณฑ์มาตรฐานเฉลีย่ 30,000บาท/ มาตรฐานเฉลี่ย 30,000บาท/คน/ปี
คน/ปี
คิดเป็นร้อยละ 90 ของครัวเรือน
ทั้งหมด
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ปี 60
30%

ปี 61
30%

100%

100%

96%

100%

98%

100%

บทที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี

แนวทางการพัฒนา
1.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุก
ภาคส่วน

1.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร
ให้มีขดี ความสามารถในการพัฒนา
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โครงการ
1.ส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรเขัามามีบทบาทและมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น
2.ส่งเสริมประชาธิปไตยในทุกระดับ
3.ส่งเสริมงานรัฐพิธีต่างๆ
4.ส่งเสริม/สนับสนุน/จัดทาประชาคมให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ
5.ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้บา้ นเรือนน่าอยู่
6.จัดประกวดชุมชนน่าอยู่
7.จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ประจาหมู่บา้ น
8.ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจาหมู่บา้ น
1.ค่าใช้จา่ ยประจาของคณะผูบ้ ริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน
ส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
2.ส่งเสริม/สนับสนุนให้ความรู้ ทักษะแก่บุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตาบล
3.จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ
เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการ
4.ก่อสร้างบ้านพักพนักงานเจ้าหน้าที่
5.ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ที าการ อบต.
6.ก่อสร้างสนามกีฬาประจาตาบล
7.ก่อสร้างศูนย์เรียนรูป้ ระจาตาบล

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี

แนวทางการพัฒนา
1.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร
ให้มีขดี ความสามารถในการพัฒนา

โครงการ
8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซือ้
หรือการจ้างระดับอาเภอและศูนย์ประสานงาน อปท.
9.จัดทาแผนที่ภาษี
10.จัดตัง้ กองทุนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.3 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานของ 1.อบต.เคลื่อนที่พบประชาชนและจัดสภากาแฟ/เวทีแลกเปลี่ยน
องค์การบริหารส่วนตาบล
ความคิดเห็น
2.จัดทาสื่อผลงาน/สื่อวารสาร/จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์งาน อบต.
3.ปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์สานักงาน
1.4 พัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
1.ส่งเสริมและเผยแพร่ความรูร้ ะบอบประชาธิปไตย
2.สายตรวจ อปพร. ร่วมกับตารวจ
3.ฝึกทบทวน อปพร. และอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือตรวจสอบ
ดูแลชุมชนและสังคม
4.จัดทาข้อบัญญัติตาบลเพื่อควบคุมจัดระเบียบชุมชน
5. ก่อสร้าง/ปรับปรุงหอกระจายข่าวประจาหมู่บา้ นและเสียง
ตามสายประจาตาบล
6.จัดหาวัสดุอุปกรณ์/ติดตัง้ สัญญาณจราจร
7.จัดทาป้ายบอกทาง/ป้ายชื่อหมู่บา้ น
8.จัดทาแนวเขตหมู่บ้าน/แนวเขตตาบล
9.จัดหาครุภัณฑ์ประจาหมู่บ้าน
10.รณรงค์ป้องกันและลดอุบตั ิเหตุในช่วงเทศกาลและงาน
ประเพณีในชุมชน
11.จัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี

แนวทางการพัฒนา
1.5 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2. การพัฒนาด้านการท่องเทีย่ ว

2.1 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางการท่องเทีย่ ว

โครงการ
1.อบรมเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2.ฟื้นฟูบาบัดผู้ตดิ ยาเสพติด
3.รณรงค์ป้องกัน ลดละเลิกการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์และ
เสพสารเสพติด
4.แข่งขันกีฬาเยาวชนชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด
1.ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว
2.ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพืน้ ฐานแหล่งท่องเที่ยว
3.ปรับปรุงบ้านพักรับรองภายในแหล่งท่องเที่ยว

2.2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
3. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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4.ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว
1.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยว
1.ฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
2.จัดตั้งกลุม่ เยาวชนใส่ใจรักสิง่ แวดล้อม
3.ส่งเสริมจัดให้มีสถานที่และปลูกป่าชุมชนเพิ่มพื้นทีส่ ีเขียว
4.สนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ปลูกป่าทดแทน
5.สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
6.จัดตั้งศูนย์ศึกษาพันธุไ์ ม้ทอ้ งถิ่น/ธนาคารต้นไม้
7.จัดตั้งกองทุนพัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมี
9.รณรงค์ไถกลบซังข้าวแทนการเผาทาลาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

3. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันไฟป่า

3.3 รณรงค์กาจัดขยะมูลฝอย

4. การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

4.1 ก่อสร้างและปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้าและท่อ
ระบายน้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก

โครงการ
1.จัดตั้งกลุม่ อาสาสมัครควบคุมไฟป่า
2.อบรมทบทวนและพืน้ ฟูอาสาสมัครควบคุมไฟป่า
3.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการควบคุมไฟป่า
4.จัดทาแนวเขตพืน้ ที่ปา่ อนุรักษ์และแนวเขตป้องกันไฟป่า
1.รณรงค์สร้างจิตสานึกในการกาจัดขยะมูลฝอย
2.จัดหาที่รองรับขยะภายในหมู่บ้าน
3.จัดหาสถานที่ท้งิ ขยะ/เตาเผาประจาตาบล
4.การบริหารจัดการขยะครบวงจร
5.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะ
6.ก่อสร้างทาแนวกัน้ ขยะบริเวณแหล่งน้าสาธารณะ
1.ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านและเชื่อมระหว่างหมู่บา้ นใน
ตาบล
2.ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้านในตาบลและนอกเขต
พืน้ ที่ติดต่อ
3.ก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมระหว่างหมูบั ัานในตาบลและนอก
เขตพื้นที่ติดต่อ
4.ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและเชื่อม
ระหว่างหมูบ่ ้านภายในตาบล
5.ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมูบ่ ้านใน
ตาบลและนอกเขตพื้นที่ติดต่อ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
4. การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

แนวทางการพัฒนา
4.1 ก่อสร้างและปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้าและท่อ
ระบายน้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก
4.2 ขยายเขตจาหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

4.3 ก่อสร้างและขยายเขตจาหน่ายน้าประปาหมู่บ้าน

4.4 พัฒนาแหล่งน้า
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โครงการ
6.ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินสู่พ้นื ที่การเกษตร
7.ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนลูกรังสู่พ้นื ที่การเกษตร
8.ก่อสร้างท่อระบายน้า/รางระบายน้าภายในหมู่บ้าน
1.ขยายเขตจาหน่ายไฟฟ้าแรงต่า-สูง/ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะให้ใช้งานได้ตามปกติ
2.ติดตั้ง/ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
3.เพิ่มเฟสไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน
1.ขยายเขตจาหน่ายน้าประปาภายในหมู่บ้าน
2.ติดตั้งระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง/ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบน้าประปาหมู่บา้ น
3.พัฒนาระบบประปาดืม่ ได้
1.ก่อสร้าง/ซ่อมแซมและปรับปรุงฝายกัน้ น้า/ฝายชะลอน้า
2.จัดหาภาชนะกักเก็บน้าประจาหมู่บา้ น
3.ก่อสร้างคลองส่งน้าเข้าสู่พน้ื ที่การเกษตร
4.ขุดเจาะ/ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร
5.กาจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้า/แหล่งน้าสาธารณะ/ลาห้วย/หนอง/
คลอง/บึง
6.ขุดลอกอ่างเก็บน้า/แหล่งน้าสาธารณะ/ลาห้วย/หนอง/คลอง/บึง
7.ขุดขยายสระน้าสาธารณะ
8.ก่อสร้างสถานีสูบน้าบาดาลหรือน้าชีด้วยพลังงานไฟฟ้าหรือ
พลังงานแสงอาทิตย์
9.ศึกษาค้นคว้าวิจยั น้าดื่มจากหลังคาสังกะสี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
5. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ

แนวทางการพัฒนา
5.1 พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น

5.2 พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

5.3 พัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
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โครงการ
1.รณรงค์สร้างจิตสานึกและอบรมให้ความรูใ้ นด้านจริยธรรม
และคุณธรรมแก่เยาวชน
2.ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีทอ้ งถิ่นไทย/งาน
ประจาปี/งานตามฤดูกาลตลอดปี/งานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อ
พญาแลของจังหวัดและอาเภอ
3.กองทุนส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีทอ้ งถิ่นไทย
4.ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน่ ปราชญ์ชาวบ้าน
1.ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา
2.จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจาตาบล
3.จัดตัง้ กองทุนช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับเด็กยากจนและ
เด็กด้อยโอกาส
4.จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนประจา
ศพด./โรงเรียนเครือข่ายตาบลภูแลนคา
5.อุดหนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)
6.ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
7.ห้องสมุดชุมชน เสริมทักษะการอ่าน/คลังสมองท้องถิ่น/พัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบล
2.ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
3.ป้องกันควบคุมและกาจัดพาหนะนาโรค
4.ส่งเสริมสนับสนุนในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อในชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

5. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ

แนวทางการพัฒนา

5.3 พัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

5.4 พัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน

5.5 พัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ
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โครงการ

5.ส่งเสริม/สนับสนุน/จัดซื้อวัสดุ น้ายาเคมี เคมีภัณฑ์ตา่ งๆ
เครื่องมือเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
6.จัดหารถกูภ้ ัยเคลื่อนที่เร็ว
7.จัดกิจกรรมให้ความรูแ้ ละแนวทางการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตแก่สตรี
8.ส่งเสริมการออกกาลังกายทุกเพศ วัย
9.สังเสริมการใช้ยาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย
1.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ/กลุ่มสตรี/แม่บ้าน/ อสม.
2.อุดหนุนกองทุนชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์ผสู้ ูงอายุ/เบี้ยยังชีพ
คนชรา คนพิการผูป้ ่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส
3.ช่วยเหลือสงเคราะห์ผสู้ ูงอายุ ผู้พกิ าร ผู้ปว่ ยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาส
4.ซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาสด้านทีอ่ ยู่อาศัย
5.สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลภูแลนคา
6.ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการออม เพือ่ จัดกิจกรรมสวัสดิการ
ชุมชนตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย
7.กองทุนประกอบอาชีพสาหรับผูพ้ ิการ/ ผู้ด้อยโอกาส
1.จัดหาอุปกรณ์กฬี าหมู่บ้าน/โรงเรียนในตาบลภูแลนคา
2.ก่อสร้างลานกีฬาหมู่บา้ นและก่อสร้างสวนสุขภาพระดับตาบล
3.อุดหนุน/จัดการแข่งขันกีฬาประชาชน/เยาวชน/โรงเรียน
เครือข่ายภูแลนคา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

5. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ

5.5 พัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

6. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

6.1 ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร

6.2 ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพและพัฒนารายได้ใน
ชุมชน

6.3 ใช้ที่ดนิ เพื่อการเกษตร
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โครงการ

4.ก่อตั้งชมรมพัฒนาการกีฬาชุมชน
5.กองทุนพัฒนาด้านการกีฬา
6.อบรมเพิ่มทักษะการเล่นกีฬา
1.จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเรียนรูข้ องชุมชน
2.สนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบล
3.ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
4.ส่งเสริมสนับสนุนบการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
5.ส่งเสริมหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง
6.อบรมพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร, การทาปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ/น้าหมักชีวภาพ
1.จัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
2.ก่อสร้างศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มพัฒนาอาชีพของ
ชุมชน
3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจ้างแรงงานจากชาวบ้าน
4.ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน/นักศึกษาทางานช่วงปิดเทอม
5.สนับสนุนและส่งเสริมจัดฝึกอบรมและจัดหาวัสดุอุปกรณ์
สาหรับกลุม่ อาชีพ
6.จัดให้มตี ลาดกลางซื้อขายสินค้าประจาตาบล
1. ส่งเสริมการปลูกพืชบารุงดิน/ปลูกพืชหมุนเวียน

บทที่ 6 การนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ 1 สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน
โครงการ
1.ส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น
2.ส่งเสริมประชาธิปไตยในทุกระดับ
3.ส่งเสริมงานรัฐพิธีต่าง ๆ
4.ส่งเสริม/สนับสนุน/จัดทาประชาคมให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ

5.ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้บา้ นเรือนน่าอยู่
6.จัดประกวดชุมชนน่าอยู่
7.จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ประจาหมู่บา้ น
8.ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจาหมู่บา้ น

ตัวชี้วัด
1) จานวนงานหรือโครงการที่
ประชาชนและองค์กรภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วม
2) จานวนงานหรือโครงการทีส่ ่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย
3) จานวนงานหรือโครงการที่ดาเนิน
การ
4) จานวนการจัดเวทีประชาคมที่ให้
ประชาชนและองค์กรภาคประชาชน
เข้ามาประชาคมเพื่อเสนอความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ
5) จานวนโครงการที่ดาเนินการ
6) จานวนโครงการที่ดาเนินการ
7)จานวนป้ายประชาสัมพันธ์ที่ก่อสร้าง
8) จานวนอาคารเอนกประสงค์ที่
ก่อสร้าง
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เป้าหมายเชิงปริมาณ
ปี 57-61 ปี 57 ปี58 ปี 59 ปี 60 ปี 61
10
2
2
2
2
2

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ทุกส่วน

5

1

1

1

1

1

สานักปลัด

18

3

3

3

3

3

สานักปลัด

10

2

2

2

2

2

สานักปลัด

5
5
8
2

1
1
2
-

1
1
2
-

1
1
2
1

1
1
2
1

1
1
-

สานักปลัด
สานักปลัด
กองช่าง
กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มขี ีดความสามารถในการพัฒนา
โครงการ
1.ค่าใช้จา่ ยประจาของคณะผูบ้ ริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้าง
2.ส่งเสริม/สนับสนุนให้ความรู้ ทักษะแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตาบล
3.จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ
เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ปี 57-61 ปี 57 ปี58 ปี 59 ปี 60 ปี 61
60 ครั้ง 12
12
12
12
12

1) จานวนบุคลากรที่รับค่าตอบแทน
และสวัสดิการจาก อบต.
2) จานวนบุคลากรที่มีศักยภาพในการ 5 ครั้ง
ปฏิบัติงานรองรับภารกิจ
3) วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ
30 ครั้ง
เครื่องใช้ ยานพาหนะเพิ่มศักยภาพในการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ทุกส่วน

1

1

1

1

1

ทุกส่วน

6

6

6

6

6

ทุกส่วน

1
5
5
1
5

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

กองช่าง
สานักปลัด
กองช่าง
สานักปลัด
สานักปลัด

5
1

1
-

1
1

1
-

1
-

1
-

ส่วนการคลัง
สานักปลัด

ปฏิบัตงิ านเพื่อรองรับภารกิจ

4.ก่อสร้างบ้านพักพนักงานเจ้าหน้าที่
5.ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ที าการ อบต.
6.ก่อสร้างสนามกีฬาประจาตาบล
7.ก่อสร้างศูนย์เรียนรูป้ ระจาตาบล
8.เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซือ้ หรือการจ้างระดับ
อาเภอและศูนย์ประสานงาน อปท.
9.จัดทาแผนที่ภาษี
10.จัดตัง้ กองทุนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4) จานวนบ้านพักพนักงานเจ้าหน้าที่
5) จานวนโครงการที่ดาเนินการ
6) จานวนสนามกีฬาที่กอ่ สร้าง
7) จานวนศูนย์เรียนรูป้ ระจาตาบล
8) จานวนโครงการที่สนับสนุนศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือ้ จัดจ้าง
และศูนย์ประสานงาน อปท.
9) จานวนโครงการที่ดาเนินการ
10) จานวนกองทุนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
โครงการ
1.อบต.เคลื่อนที่พบประชาชนและจัดสภากาแฟ/เวทีแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
2.จัดทาสือ่ ผลงาน/สื่อวารสาร/จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์งาน อบต.
3.ปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์สานักงาน

ตัวชี้วัด
1) จานวนงานและโครงการที่
ดาเนินการ
2) จานวนโครงการทีด่ าเนินการ
3) จานวนโครงการที่ดาเนินการ

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ปี 57-61 ปี 57 ปี58 ปี 59 ปี 60 ปี 61
5
1
1
1
1
1
5
5

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ 4 การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
โครงการ
1.ส่งเสริมและเผยแพร่ความรูร้ ะบอบประชาธิปไตย
2.สายตรวจ อปพร.ร่วมกับตารวจ
3.ฝึกทบทวน อปพร. และอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือตรวจสอบดูแล
ชุมชนและสังคม
4.จัดทาข้อบัญญัติตาบลเพื่อควบคุมจัดระเบียบชุมชน
5.ก่อสร้าง/ปรับปรุงหอกระจายข่าวประจาหมู่บา้ นและเสียงตามสาย
ประจาตาบล
6.จัดหาวัสดุอุปกรณ์/ติดตัง้ สัญญาณจราจร
7.จัดทาป้ายบอกทาง/ป้ายชื่อหมู่บา้ น

ตัวชี้วัด
1) จานวนโครงการที่ดาเนินการ
2) จานวนโครงการทีด่ าเนินการ
3) จานวนโครงการที่ดาเนินการ
4) จานวนข้อบัญญัตติ าบลทีบ่ ัญญัติ
ควบคุมการจัดระเบียบสังคม
5) จานวนหอกระจายข่าวประจา
หมู่บา้ น
6) จานวนโครงการที่ดาเนินการ
7) จานวนโครงการที่ดาเนินการ
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เป้าหมายเชิงปริมาณ
ปี 57-61 ปี 57 ปี58 ปี 59 ปี 60 ปี 61
5
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัด
สานักปลัด

5 ฉบับ

1

1

1

1

1

สานักปลัด

8

1

1

2

2

2

สานักปลัด

5
8

1
1

1
1

1
2

1
2

1
2

กองช่าง
กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ 4 การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
โครงการ
8.จัดทาแนวเขตหมู่บ้าน/แนวเขตตาบล
9.จัดหาครุภัณฑ์ประจาหมู่บ้าน
10.รณรงค์ป้องกันและลดอุบตั ิเหตุในช่วงเทศกาลและงานประเพณี
ชุมชน
11.จัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน

8) จานวนโครงการที่ดาเนินการ
9) จานวนครุภัณฑ์
10) จานวนโครงการที่ดาเนินการ

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ปี 57-61 ปี 57 ปี58 ปี 59 ปี 60 ปี 61
5
1
1
1
1
1
5 ครั้ง
1
1
1
1
1
30
6
6
6
6
6

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

11) จานวนหมู่บา้ นที่มีกองทุนพัฒนา
หมู่บา้ น

8
หมู่บา้ น

สานักปลัด

ตัวชี้วัด

8

8

8

8

8

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ 5 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการ
1.อบรมเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2.ฟื้นฟูบาบัดผู้ตดิ ยาเสพติด
3.รณรงค์ป้องกัน ลดละเลิกการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์และเสพ
สารเสพติด
4.แข่งขันกีฬาเยาวชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

ตัวชี้วัด
1) จานวนโครงการที่ดาเนินการ
2) จานวนผู้ตดิ ยาเสพติดที่ได้รับการ
บาบัดฟื้นฟู
3) จานวนโครงการที่ดาเนินการ
4) จานวนโครงการที่ดาเนินการ
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เป้าหมายเชิงปริมาณ
ปี 57-61 ปี 57 ปี58 ปี 59 ปี 60 ปี 61
5
1
1
1
1
1

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัด

5
5

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

สานักปลัด
สานักปลัด

5

1

1

1

1

1

สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
แนวทางที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการท่องเที่ยว
โครงการ
1.ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว
2.ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพืน้ ฐานแหล่งท่องเที่ยว
3.ปรับปรุงบ้านพักรับรองภายในแหล่งท่องเที่ยว
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว

ตัวชี้วัด
1) จานวนอาคารศูนย์บริการข้อมูล
ข่าวสารการท่องเที่ยว
2) จานวนโครงการทีด่ าเนินการ
3) จานวนบ้านพักรับรองที่ได้รับการ
ปรับปรุง
4) จานวนโครงการที่ดาเนินการ

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ปี 57-61 ปี 57 ปี58 ปี 59 ปี 60 ปี 61
2
1
1

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

15
4 หลัง

3
1

3
1

3
1

3
1

3
-

กองช่าง
กองช่าง

5

1

1

1

1

1

สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
โครงการ
1.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัด
1) จานวนโครงการที่ดาเนินการ
2) จานวนโครงการทีด่ าเนินการ

- 61 -

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ปี 57-61 ปี 57 ปี58 ปี 59 ปี 60 ปี 61
5
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัด
สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ
1.ฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2.จัดตั้งกลุม่ เยาวชนใส่ใจรักสิง่ แวดล้อม
3.ส่งเสริมจัดให้มีสถานที่และปลูกป่าชุมชนเพิ่มพื้นทีส่ ีเขียว
4.สนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ปลูกป่าทดแทน
5.สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
6.จัดตั้งศูนย์ศึกษาพันธุไ์ ม้ทอ้ งถิ่น/ธนาคารต้นไม้
7.จัดตั้งกองทุนพัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมี
9.รณรงค์ไถกลบซังข้าวแทนการเผาทาลาย

ตัวชี้วัด
1) จานวนโครงการที่ดาเนินการ
2) จานวนเยาวชนที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
3) จานวนโครงการที่ดาเนินการ
4) จานวนโครงการที่ดาเนินการ
5) จานวนโครงการที่ดาเนินการ
6) จานวนศูนย์ศึกษาพันธุไ์ ม้ทอ้ งถิ่น
7) จานวนกองทุนพัฒนาธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
8) จานวนโครงการที่ดาเนินการ
9) จานวนโครงการที่ดาเนินการ

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ปี 57-61 ปี 57 ปี58 ปี 59 ปี 60 ปี 61
5
1
1
1
1
1

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัด

100
5
5
5
1
1

20
1
1
1
-

20
1
1
1
1
-

20
1
1
1
1

20
1
1
1
-

20
1
1
1
-

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

5
5

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

สานักปลัด
สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการ
1.จัดตั้งกลุม่ อาสาสมัครควบคุมไฟป่า
2.อบรมทบทวนและฟืน้ ฟูอาสาสมัครควบคุมไฟป่า

ตัวชี้วัด
1) จานวนอาสาสมัครควบคุมไฟป่า
2) จานวนโครงการทีด่ าเนินการ
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เป้าหมายเชิงปริมาณ
ปี 57-61 ปี 57 ปี58 ปี 59 ปี 60 ปี 61
150
30 30 30 30
30
5
1
1
1
1
1

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัด
สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันไฟป่า
โครงการ
3.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการควบคุมไฟป่า
4.จัดทาแนวเขตพืน้ ที่ปา่ อนุรักษ์และแนวเขตป้องกันไฟป่า

ตัวชี้วัด
3) จานวนวัสดุอุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ใน
การควบคุมไฟป่า
4) จานวนโครงการที่ดาเนินการ

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ปี 57-61 ปี 57 ปี58 ปี 59 ปี 60 ปี 61
5
1
1
1
1
1
5

1

1

1

1

1

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัด
สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 3 รณรงค์กาจัดขยะมูลฝอย
โครงการ
1.รณรงค์สร้างจิตสานึกในการกาจัดขยะมูลฝอย
2.จัดหาที่รองรับขยะภายในหมู่บ้าน
3.จัดหาสถานที่ท้งิ ขยะ/เตาเผาขยะประจาตาบล
4.การบริหารจัดการขยะครบวงจร
5.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะ
6.ก่อสร้างทาแนวกัน้ ขยะบริเวณแหล่งน้าสาธารณะ

ตัวชี้วัด
1) จานวนโครงการที่ดาเนินการ
2) จานวนโครงการทีด่ าเนินการ
3) ปริมาณขยะภายในหมู่บ้านลดลง
4) ปริมาณขยะภายในหมู่บา้ นลดลง
4) ปริมาณขยะภายในหมู่บา้ นลดลง
5) จานวนโครงการที่ดาเนินการ

- 63 -

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ปี 57-61 ปี 57 ปี58 ปี 59 ปี 60 ปี 61
5
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1 แห่ง
1
5
1
1
1
1
1
8 แห่ง
1
1
2
2
2
5
1
1
1
1
1

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 ก่อสร้างและปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก
โครงการ
1.ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านและเชื่อมระหว่างหมู่บา้ นในตาบล
2.ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้านในตาบลและนอกเขตพืน้ ที่
ติดต่อ
3.ก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมระหว่างหมู่บา้ นในตาบลและนอกเขตพืน้ ที่
ติดต่อ
4.ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บา้ นและเชื่อม
ระหว่างหมู่บา้ นภายในตาบล
5.ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บา้ นในตาบล
และนอกเขตพืน้ ที่ตดิ ต่อ
6.ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินสู่พ้นื ที่การเกษตร
7.ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนลูกรังสู่พ้นื ที่การเกษตร
8.ก่อสร้างท่อระบายน้า/รางระบายน้าภายในหมู่บ้าน

ตัวชี้วัด
1) จานวนถนนที่กอ่ สร้าง
2) จานวนถนนที่ก่อสร้าง

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ปี 57-61 ปี 57 ปี58 ปี 59 ปี 60 ปี 61
40
8
8
8
8
8
5
1
1
1
1
1

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง
กองช่าง

3) จานวนถนนที่ก่อสร้าง

5

1

1

1

1

1

กองช่าง

4) จานวนถนนที่ก่อสร้างและซ่อมแซม

40

8

8

8

8

8

กองช่าง

5) จานวนถนนที่ก่อสร้างและซ่อมแซม

5

1

1

1

1

1

กองช่าง

6) จานวนถนนที่กอ่ สร้างและซ่อมแซม
7) จานวนถนนที่ก่อสร้างและซ่อมแซม
8) จานวนท่าระบายน้า/รางระบายน้าที่
ก่อสร้าง

20
40
40

4
8
8

4
8
8

4
8
8

4
8
8

4
8
8

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ปี 57-61 ปี 57 ปี58 ปี 59 ปี 60 ปี 61
10
2
2
2
2
2

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 2 การขยายเขตจาหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
โครงการ

ตัวชี้วัด

1.ขยายเขตจาหน่ายไฟฟ้าแรงต่า-แรงสูง/ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 1) จานวนโครงการที่ดาเนินการ
สาธารณะให้ใช้งานได้ตามปกติ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 2 การขยายเขตจาหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
โครงการ
2.ติดตั้ง/ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
3.เพิ่มเฟสไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน

ตัวชี้วัด
2) จานวนโครงการทีด่ าเนินการ
3) จานวนโครงการที่ดาเนินการ

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ปี 57-61 ปี 57 ปี58 ปี 59 ปี 60 ปี 61
10
2
2
2
2
2
5
1
1
1
1
1

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง
กองช่าง

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ปี 57-61 ปี 57 ปี58 ปี 59 ปี 60 ปี 61
5
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง
กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 3 การก่อสร้างและขยายเขตจาหน่ายน้าประปาของหมู่บ้าน
โครงการ
1.ขยายเขตจาหน่ายน้าประปาภายในหมู่บ้าน
2.ติดตั้งระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง/ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
น้าประปาหมู่บา้ น
3.พัฒนาระบบประปาดืม่ ได้

ตัวชี้วัด
1) จานวนโครงการที่ดาเนินการ
2) จานวนโครงการทีด่ าเนินการ
3) จานวนโครงการที่ดาเนินการ

5

1

1

1

1

1

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 4 พัฒนาแหล่งเก็บน้า
โครงการ
1.ก่อสร้าง/ซ่อมแซมและปรับปรุงฝายกัน้ น้า/ฝายชะลอน้า
2.จัดหาภาชนะกักเก็บน้าประจาหมู่บา้ น
3.ก่อสร้างคลองส่งน้าเข้าสู่พน้ื ที่การเกษตร
4.ขุดเจาะ/ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร

ตัวชี้วัด
1) จานวนโครงการที่ดาเนินการ
2) จานวนภาชนะกักเก็บน้า
3) จานวนโครงการที่ดาเนินการ
4) จานวนบ่อบาดาลเพือ่ การเกษตร
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เป้าหมายเชิงปริมาณ
ปี 57-61 ปี 57 ปี58 ปี 59 ปี 60 ปี 61
5
1
1
1
1
1
25
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 4 พัฒนาแหล่งเก็บน้า
โครงการ
5.กาจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้า/แหล่งน้าสาธารณะ/ลาห้วย/หนอง/คลอง/บึง
6.ขุดลอกอ่างเก็บน้า/แหล่งน้าสาธารณะ/ลาห้วย/หนอง/คลอง/บึง
7.ขุดขยายสระน้าสาธารณะ
8.ก่อสร้างสถานีสูบน้าบาดาลหรือน้าชีด้วยพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงาน
แสงอาทิตย์
9.ศึกษาค้นคว้าวิจยั น้าดื่มจากสังกะสี

ตัวชี้วัด
5) จานวนโครงการที่ดาเนินการ
6) จานวนโครงการที่ดาเนินการ
7) จานวนโครงการที่ดาเนินการ
8) จานวนสถานีสูบน้าที่ก่อสร้าง
9) จานวนโครงการที่ดาเนินการ

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ปี 57-61 ปี 57 ปี58 ปี 59 ปี 60 ปี 61
5
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
2
1
1
5

1

1

1

1

1

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิน่
โครงการ
1. โครงการรณรงค์สร้างจิตสานึกและอบรมให้ความรู้ในด้านจริยธรรม
และคุณธรรมแก่เยาวชน
2. โครงการส่งเสริมและอนุรกั ษ์วัฒนธรรมประเพณีทอ้ งถิน่ ไทย/งาน
ประจาปี/งานตามฤดูกาลตลอดปี/งานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล
ของจังหวัดและอาเภอ
3.กองทุนส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีทอ้ งถิ่นไทย
4.ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน่ ปราชญ์ชาวบ้าน

ตัวชี้วัด
1) จานวนโครงการที่ดาเนินการ

เป้าหมายเชิงปริมาณ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ปี 57-61 ปี 57 ปี58 ปี 59 ปี 60 ปี 61
5
1
1
1
1
1 ส่วนสวัสดิการฯ

2) จานวนโครงการทีด่ าเนินการ

30

5

5

5

5

5

ส่วนการศึกษาฯ

3) จานวนโครงการที่ดาเนินการ
4) จานวนโครงการที่ดาเนินการ

1
5

1
1

1

1

1

1

ส่วนการศึกษาฯ
สานักปลัด
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
โครงการ
1.ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา
2.จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจาตาบล
3.จัดตัง้ กองทุนช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับเด็กยากจนและเด็กด้อย
โอกาส
4.จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนประจา ศพด./
โรงเรียนเครือข่ายตาบลภูแลนคา
5.อุดหนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)
6.ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
7.ห้องสมุดชุมชน เสริมทักษะการอ่าน/คลังสมองท้องถิ่น/พัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

เป้าหมายเชิงปริมาณ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ปี 57-61 ปี 57 ปี58 ปี 59 ปี 60 ปี 61
1) จานวนโครงการที่ดาเนินงาน
5
1
1
1
1
1 ส่วนการศึกษาฯ
2) จานวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจา
1
1
- ส่วนการศึกษาฯ
ตาบล
3) จานวนเด็กยากจนและเด็กด้อย
5
1
1
1
1
1 ส่วนการศึกษาฯ
โอกาสทีไ่ ด้รับการช่วยเหลือทาง
การศึกษา
4) วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์สื่อการ
5
1
1
1
1
1 ส่วนการศึกษาฯ
เรียนการสอน
5) จานวนโครงการที่ดาเนินการ
60
12
12
12
12
12 ส่วนการศึกษาฯ
6) จานวนโครงการที่ดาเนินการ
5
1
1
1
1
1 ส่วนการศึกษาฯ
7) ห้องสมุดชุมชน
1
1 ส่วนการศึกษาฯ
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
โครงการ
1.สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบล
2.ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
3.ป้องกันควบคุมและกาจัดพาหนะนาโรค

ตัวชี้วัด
1) จานวนโครงการที่ดาเนินการ
2) จานวนโครงการทีด่ าเนินการ
3) จานวนโครงการที่ดาเนินการ
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เป้าหมายเชิงปริมาณ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ปี 57-61 ปี 57 ปี58 ปี 59 ปี 60 ปี 61
5
1
1
1
1
1 ส่วนสวัสดิการฯ
5
1
1
1
1
1
สานักปลัด
5
1
1
1
1
1
สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
โครงการ
4.ส่งเสริมสนับสนุนในป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ตดิ ต่อ
5.ส่งเสริม/สนับสนุน/จัดซื้อวัสดุ น้ายาเคมี เคมีภัณฑ์ตา่ งๆ เครื่องมือ
เวชภัณฑ์ทางการแพทย์
6.จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
7.จัดกิจกรรมให้ความรูแ้ ละแนวทางการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิต
แก่สตรี
8.ส่งเสริมการออกกาลังกายทุกเพศ วัย
9.ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย

ตัวชี้วัด
4) จานวนโครงการที่ดาเนินการ
5) จานวนโครงการที่ดาเนินการ

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ปี 57-61 ปี 57 ปี58 ปี 59 ปี 60 ปี 61
5
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัด
สานักปบลัด

6) จานวนโครงการที่ดาเนินการ
7) จานวนโครงการที่ดาเนินการ

5
5

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

ส่วนการศึกษาฯ
ส่วนสวัสดิการฯ

8) จานวนโครงการที่ดาเนินการ
9) จานวนโครงการที่ดาเนินการ

5
5

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

ส่วนสวัสดิการฯ
ส่วนสวัสดิการฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน
โครงการ
1.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ/กลุ่มสตรี/แม่บา้ น/อสม.
2.อุดหนุนกองทุนชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์ผสู้ ูงอายุ/เบี้ยยังชีพคนชรา
คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส
3.ช่วยเหลือสงเคราะห์ผสู้ ูงอายุ ผู้พกิ าร ผู้ปว่ ยเอดส์ และผูด้ ้อยโอกาส
4. ซ่อมแซมบ้านผูด้ ้อยโอกาส ด้านที่อยู่อาศัย

ตัวชี้วัด
1) จานวนโครงการที่ดาเนินการ
2) จานวนโครงการทีด่ าเนินการ
3) จานวนโครงการที่ดาเนินการ
4) จานวนโครงการที่ดาเนินการ
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เป้าหมายเชิงปริมาณ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ปี 57-61 ปี 57 ปี58 ปี 59 ปี 60 ปี 61
10
2
2
2
2
2 ส่วนสวัสดิการฯ
5
1
1
1
1
1 ส่วนสวัสดิการฯ
60
5

12
1

12
1

12
1

12
1

12
1

ส่วนสวัสดิการฯ
สวัสดิการฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน
โครงการ
5.สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลภูแลนคา
6.ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการออม เพือ่ จัดกิจกรรมสวัสดิการชุมชน
ตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย
7.กองทุนประกอบอาชีพสาหรับผูพ้ ิการ/ผู้ด้อยโอกาส

ตัวชี้วัด
5) กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลภู
แลนคา
6) จานวนโครงการที่ดาเนินการ
7) ผู้พกิ าร/ผู้ด้อยโอกาสมีเงินทุน
สาหรับประกอบอาชีพ

เป้าหมายเชิงปริมาณ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ปี 57-61 ปี 57 ปี58 ปี 59 ปี 60 ปี 61
1
1
- ส่วนสวัสดิการฯ
5

1

1

1

1

1

ส่วนสวัสดิการฯ

1

-

1

-

-

-

ส่วนสวัสดิการฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 5 การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ
โครงการ
1.จัดหาอุปกรณ์กฬี าหมู่บ้าน/โรงเรียนในตาบลภูแลนคา
2.ก่อสร้างลานกีฬาหมู่บา้ นและก่อสร้างสวนสุขภาพระดับตาบล
3.อุดหนุน/จัดการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน /โรงเรียน
4.ก่อตั้งชมรมพัฒนาการกีฬาชุมชน
5.กองทุนพัฒนาด้านการกีฬา
6.อบรมเพิ่มทักษะการเล่นกีฬา

ตัวชี้วัด
1) จานวนโครงการที่ดาเนินการ
2) จานวนโครงการทีด่ าเนินการ
3) จานวนโครงการที่ดาเนินการ
4) จานวนโครงการที่ดาเนินการ
5) จานวนกองทุนพัฒนากีฬา
6) จานวนโครงการที่ดาเนินการ
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เป้าหมายเชิงปริมาณ
ปี 57-61 ปี 57 ปี58 ปี 59 ปี 60 ปี 61
5
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
10
2
2
2
2
2
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ส่วนการศึกษาฯ
ส่วนการศึกษาฯ
ส่วนการศึกษาฯ
ส่วนการศึกษาฯ
ส่วนการศึกษาฯ
ส่วนการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
โครงการ
1.จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเรียนรูข้ องชุมชน
2.สนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
3.ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
4.ส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
5.ส่งเสริมหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง
6.อบรมพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร, การทาปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/น้า
หมักชีวภาพ

ตัวชี้วัด
1) จานวนศูนย์เรียนรูช้ ุมชน
2) จานวนโครงการทีด่ าเนินการ
3) จานวนโครงการที่ดาเนินการ
4) จานวนโครงการที่ดาเนินการ
5) จานวนโครงการที่ดาเนินการ
6) จานวนโครงการที่ดาเนินการ

เป้าหมายเชิงปริมาณ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ปี 57-61 ปี 57 ปี58 ปี 59 ปี 60 ปี 61
1
1
สานักปลัด
5
1
1
1
1
1
สานักปลัด
5
1
1
1
1
1
สานักปลัด
5
1
1
1
1
1
สานักปลัด
5
1
1
1
1
1
สานักปลัด
5
1
1
1
1
1 ส่วนสวัสดิการฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพและพัฒนารายได้ในชุมชน
โครงการ
1.จัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
2.ก่อสร้างศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุม่ พัฒนาอาชีพของชุมชน
3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจ้างแรงงานจากชาวบ้าน
4.ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน/นักศึกษาทางานช่วงปิดเทอม
5.ส่งเสริมจัดฝึกอบรมและจัดหาวัสดุอุปกรณ์สาหรับกลุ่มอาชีพ
6.จัดให้มีตลาดกลางซือ้ ขายสินค้าประจาตาบล

ตัวชี้วัด
1) กองทุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
2) ศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์
3) จานวนโครงการที่ดาเนินการ
4) จานวนโครงการที่ดาเนินการ
5) จานวนโครงการที่ดาเนินการ
6) ตลาดกลางประจาตาบล
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เป้าหมายเชิงปริมาณ
ปี 57-61 ปี 57 ปี58 ปี 59 ปี 60 ปี 61
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ส่วนสวัสดิการฯ
ส่วนสวัสดิการฯ
สานักปลัด
ส่วนสวัสดิการฯ
ส่วนสวัสดิการฯ
กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 3 ใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร
โครงการ
1.ส่งเสริมการปลูกพืชบารุงดิน/ปลูกพืชหมุนเวียน

ตัวชี้วัด
1) จานวนโครงการที่ดาเนินการ
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เป้าหมายเชิงปริมาณ
ปี 57-61 ปี 57 ปี58 ปี 59 ปี 60 ปี 61
5

1

1

1

1

1

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัด

การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น ซึ่งจาเป็นต้องกาหนด
แนวทางการพัฒนาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นตอบสนองต่อปัญหาความต้องการและศักยภาพขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล รวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และนโยบายของรัฐบาล ดังนัน้ การนาแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจึงสามารถแบ่งเป็น 4 แนวทาง ดังนี้
1. องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการเองโดยการแปลงแนวทางการพัฒนาและโครงการ
นาไปจัดทาแผนพัฒนา 3 ปี แล้วองค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดประสงค์ของแผนงาน
โครงการ
2. สนับสนุนให้หน่วยงานราชการอื่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือองค์กรเอกชน
เป็ นผู้ ด าเนิ นงาน ในกรณีที่ อ งค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลไม่ มี ความพร้ อมหรือ ไม่มี ศั ก ยภาพเพีย งพอ และมี
หน่วยงานหรือองค์กรอื่นมีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะดาเนินงานมากกว่า
3. การร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือองค์กรเอกชนอื่นในการ
ดาเนินงานในกรณีที่ปฏิบัติงานจะต้องเกี่ยวพันกับหน่วยงานหรือองค์กร โดยอาจดาเนินงานในรูปแบบหุ้นส่วน
สหการหรือคณะทางานหรือคณะกรรมการ
4. การประสานหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรเอกชนอื่นเป็นผู้จัดสรร
งบประมาณและการดาเนินการตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางที่กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลภู แ ลนคา โดยผ่ า นความเห็ น ชอบจากผู้ บ ริ หารท้ อ งถิ่ น และ
คณะกรรมการพัฒนา คณะอนุกรรมการประสานการพัฒนาและผูว้ ่าราชการจังหวัดชัยภูมติ ามลาดับ
หน่วยงานดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
กาหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยการกากับ
ดูแลของปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลและผูบ้ ริหาร ดังนี้
(1) สานักปลัด
(2) ส่วนการคลัง
(3) กองช่าง
(4) ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(5) ส่วนสวัสดิการสังคม
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การติดตามประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 หมวด 6 การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ข้ อ 28 ผู้ บ ริ ห ารท้ องถิ่ น ได้ มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
1. นายกองเที่ยง ศรีจันทร์
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
2. นายสถิต จุลเถียร
ผอ.โรงเรียนบ้านแก้งยาว
กรรมการ
3. จ่าเอกนิคม บุญกอบ
ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพตาบลแก้งยาว กรรมการ
4. นายสาคร สิงห์โคตร
สมาชิกสภา อบต.
กรรมการ
5. นายทองรัตน์ ทิพย์แสง
สมาชิกสภา อบต.
กรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ รินทร์ลา
สมาชิกสภา อบต.
กรรมการ
7. นายสุพจน์ หล่าบุตรศรี
ผูแ้ ทนประชาคม
กรรมการ
8. นายละมุด โพธิ์ชัย
ผูแ้ ทนประชาคม
กรรมการ
9. นายขันติ เตมินทร์
ผูอ้ านวยการกองช่าง
กรรมการ
10. นางสาวศิริพร ประเวศชโยดม
หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ
11. นายศิลา รักอาชา
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ/เลขานุการฯ
12. นางปทุมรัตน์ ขวัญทิพย์ธนสาร เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการฯ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้
บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผบู้ ริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
4. แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
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